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Bezoekregeling

Beste familie,

In vorige briefwisseling werd u ervan op de hoogte gebracht dat een integrale testing werd
uitgevoerd onder de bewoners en de medewerkers van het woonzorgcentrum.
Gelukkig kunnen we u meedelen dat niemand positief testte onder de bewoners en de
medewerkers. Voorlopig blijft het woonzorgcentrum dus Covid vrij.
Voor alle afdelingen ziet de bezoekregeling er vanaf dinsdag 3 november als volgt uit :
• Bezoek is op afspraak, te reserveren via de online tool RESERVIO. De link vindt u per
woonzorgcentrum op onze website www.zorgband.be
• Bezoek gaat enkel op de kamer door en wordt beperkt tot 1 VASTE bezoeker per
bewoner. De keuze voor de vaste bezoeker geldt voor 14 dagen.
• Bezoek is alle dagen mogelijk, ook in het weekend, maar beperkt tot de namiddag. In
overleg met de directeur en de hoofdverpleegkundige van de afdeling kan afgesproken
worden om buiten deze uren bezoek toe te staan.
• 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 worden niet toegelaten
Voor zover als nodig herinneren we u aan de algemene voorzorgsmaatregelen en vragen we u
uitdrukkelijk om u aan de richtlijnen te houden tijdens uw bezoek :
• Het mondmasker wordt correct gedragen en de afstand van anderhalve meter wordt
gerespecteerd, op de kamer en bij circulatie in het woonzorgcentrum.
• Handhygiëne wordt toegepast : aandacht om handen regelmatig te wassen en te
ontsmetten met handalcohol.
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•

Registratie van uw bezoek in het register aan de ingang is verplicht.

We blijven de situatie in het woonzorgcentrum op de voet volgen.
We houden u in ieder geval op de hoogte mochten er wijzigingen zijn die een invloed hebben
op de bezoekersregeling.

Met vriendelijke groeten
Directeur
Caroline Laeremans
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