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Ventilatie tijdens het bezoek op de kamer
Beste bewoner en familie,
De bezoekregeling in het woonzorgcentrum zoals die nu geldt voorziet in beperkt kamerbezoek. We
hanteren de afspraak dat één vaste bezoeker komt om de 14 dagen, op een vooraf afgesproken
moment, gedurende maximaal één uur en met een maximum van 5 bezoekers per afdeling.
We hanteren deze regeling omdat op deze manier meer bewoners bezoek kunnen ontvangen, een
grotere privacy kan gegarandeerd worden en deze werkwijze de minste impact heeft op onze werking.
Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid adviseert echter om het bezoek niet meer op de kamer
maar in een afzonderlijke geventileerde ruimte te organiseren. Dit vanuit de vaststelling dat het virus
langer in de lucht aanwezig blijft dan eerder werd aangenomen en zich daardoor verder kan verspreiden
dan de anderhalve meter die aanvankelijk werd aangenomen als veilige afstand. Enkel goed ventileren
doet het virus verdwijnen uit de lucht in de kamer.
In overleg met de Coördinerend en Raadgevend Arts van het WZC kiezen we ervoor om het bezoek
verder op de kamer te laten doorgaan op voorwaarde dat de kamer tijdens het bezoek voldoende
geventileerd wordt. Voor de bewoner biedt dit de meeste voordelen. Om die reden vragen u om de
venster op de kamer open te zetten tijdens het bezoek en terug te sluiten na afloop van het bezoek.
Ook onze medewerkers zullen erop toezien om de venster regelmatig open te zetten.
We hopen alvast te mogen rekenen op uw medewerking. Alleen SAMEN kunnen we de veiligheid en de
gezondheid van elkeen garanderen.
Steeds bereid voor verder informatie indien u nog vragen heeft.
Met vriendelijke groeten
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