Berlaar, 20/10/2020
Beste bewoner, familie,

U heeft ongetwijfeld afgelopen vrijdag geluisterd naar de nieuwste Coronamaatregelen van de overheid . En het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft deze
richtlijnen nu ook vertaald voor de woonzorgcentra.
Vanaf vandaag gelden daarom volgende afspraken over bezoek :
Net zoals thuis mogen er nog maximaal 4 personen op bezoek komen in de loop van
de volgende 14 dagen (en per bezoekbeurt maximaal 2) . Na die periode mogen dan
eventueel 4 andere personen aangeduid worden, maar dat willen we zeker niet
aanmoedigen. Met slechts één van die 4 bezoekers is eventueel een nauwer contact
toegestaan.
De cafetaria moet opnieuw sluiten tot nader bericht.
Voor het bezoek gelden voortaan dus volgende afspraken :
- bezoek is mogelijk tussen 10.30u en 19u ;
- mondneusmasker is verplicht voor elke bezoeker ;
- bij het binnenkomen dient u zich te registreren en de handen te ontsmetten ;
- bezoek is enkel mogelijk op de kamer of in de tuin van het woonzorgcentrum ;
- u neemt de kortste weg naar de kamer ;
- op de kamer moet u het mondneusmasker blijven dragen én de veilige
afstand (1,5 meter) bewaren. Ook het ene nauwe contact moet ten alle
tijden het mondneusmasker blijven dragen .
En ook als u tesamen gaat wandelen in de tuin, vragen wij om het
mondneusmasker te dragen.
- na het bezoek ontsmet u op de kamer met een ontsmettingsdoekje de
oppervlaktes die u heeft aangeraakt. U ontsmet ook uw handen.
We sturen deze brief naar zoveel mogelijk contactpersonen, maar natuurlijk kunnen
we hiermee niet iedereen bereiken .
Wilt u deze boodschap mee verder verspreiden ?
We hopen samen met u dat door de overheidsmaatregelen deze strengere
bezoekregeling niet lang moet duren en dat we zo vlug mogelijk kunnen terugkeren
naar een meer normale manier van samen-leven.
Dank alvast voor uw medewerking
Vriendelijke groeten,
de directie

