Aan de familie en patiënten van het
Revalidatieziekenhuis Lemberge
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Aaanpassing bezoekregeling

Beste familie,

In vorige briefwisseling werd u ervan op de hoogte gebracht dat een aantal bewoners en medewerkers
van het WZC positief testten. Een tweede testronde op woensdag ll. toont spijtig genoeg een verdere
verspreiding van de besmetting met COVID-19 onder de bewoners en de medewerkers.
De vaststelling dat de besmettingen zich als een lopend vuur verspreiden dwingt ons tot bijkomende
maatregelen. In overleg met alle betrokken actoren is beslist om vanaf zaterdag 31 oktober geen
bezoek meer toe te laten in het woonzorgcentrum, en dit tot en met 15 november.

Aangezien de outbreak zich beperkt tot het WZC, blijft bezoek aan uw familielid in het
Revalidatieziekenhuis mogelijk. Om praktische redenen en naar aanleiding van de verscherpte
maatregelen die door de federale regering werden opgelegd, zijn wij genoodzaakt om onze
bezoekregeling opnieuw aan te passen.
De bezoekregeling vanaf maandag 2 november ziet er als volgt uit:
• Bezoek kan verder doorgaan op de kamer.
• Het aantal bezoekers wordt beperkt tot 1 VASTE bezoeker per patiënt (de keuze van de
vaste bezoeker geldt voor 14 dagen).
• Indien bezoekers van patiënten op een meerpersoonskamer zich tegelijkertijd
aanbieden vragen we dat één patiënt met zijn bezoek gebruik maakt van de daarvoor
voorziene bezoekruimte.
• Bezoek is vrij van maandag tot en met vrijdag (behalve op feestdagen) tussen 13u en
17u.
• Bezoek in het weekend en op feestdagen is op afspraak. Een afspraak maken kan via
de afdeling (Sp4 09/272.20.34; Sp5 09/272.20.35).
• Knuffelcontacten zijn niet toegelaten, we vragen om ten allen tijde uw mondmasker
aan te houden en anderhalve meter afstand te houden van uw familielid
• Kinderen onder de 12 jaar niet toegelaten zijn.
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Tot slot kunnen we nu al meegeven dat dinsdag aanstaande een nieuwe collectieve screening ingepland
wordt, dit zowel voor het WZC als voor de personeelsleden van het Revalidatieziekenhuis. Op die
manier wensen wij een correct en actueel overzicht te houden over het verder verloop van de outbreak
om zodoende onze maatregelen hierop te kunnen afstemmen.
We houden eraan jullie ook in de toekomst verder op de hoogte te houden en zijn uiteraard ook steeds
bereid u te woord te staan voor bijkomende vragen.

Van harte dank voor uw begrip en hou het veilig.

Met vriendelijke groeten
Directeur
Christine Rouan
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