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Resultaten integrale testing 01 maart 2021

Beste bewoner en familie,

Ook in de laatste testrond afgelopen maandag testte niemand positief. Zoals aangekondigd kan bezoek
terug opgestart worden vanaf 4 maart.
Meteen kunnen we een uitbreiding van de bezoekregeling aankondigen, m.n. :
- Bezoek door 2 vaste contacten is mogelijk. Deze contacten kunnen om de 14 dagen wisselen.
- De bezoeken gebeuren niet samen, slechts één bezoeker op hetzelfde moment is toegelaten.
- Het woonzorgcentrum verlaten is mogelijk. Contacten buiten tussen maximum 4 personen
(bewoner inbegrepen) is toegestaan mits behoud van afstand. Bezoek aan meerdere
familieleden thuis is niet toegestaan.
Het bezoek blijft op afspraak en wordt gepland in de online tool RESERVIO via onze website
www.zorgband.be. De bezoekuren worden als volgt aangepast :
-

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is bezoek mogelijk van 14 u tot 18 u
Op zaterdag en zondag is bezoek mogelijk van 14u tot 17u.
Het bezoek blijft beperkt tot 5 personen per uur en per afdeling.
In uitzonderlijke situaties kan bezoek buiten deze uren toegestaan worden na overleg met de
hoofdverpleegkundige en directeur.
De registratie van uw bezoek in het register aan de ingang blijft verplicht.

Voor zover als nodig benadrukken we nogmaals dat de preventieve hygiënemaatregelen moeten
gevolgd worden m.n. het dragen van een chirurgisch mondmasker, een goede handhygiëne, het
bewaren van anderhalve meter afstand. Een goede ventilatie van de kamer tijdens en na het bezoek
wint nog steeds aan belang in de bestrijding van de virusoverdracht.
De bewonerswas voor positief geteste personen werd tijdelijk door de wasserij uitgevoerd. Vanaf nu
kan het bevuild linnen terug opgehaald worden tijdens de bezoekmomenten.
De versoepeling van de bezoekregeling in de woonzorgcentra verloopt in kleine stappen. Vermits nog
veel viruscirculatie is in de samenleving blijven we voorzichtig om virusoverdracht via gevaccineerde
personen te vermijden. We willen daarom nadrukkelijk vragen om de bezoekregeling strikt op te
volgen.
We danken u voor uw begrip en blijven steeds ter beschikking voor verdere vragen.
Met vriendelijke groeten
Directeur WZC Wielkine
Maarten Bogaert

