
 

Versoepelingen op 01/09/2021 
Wat geldt voor alle bezoekers  

WZC Heilig Hart? 

 

De overheid maakt bij het uitvaardigen van coronamaatregelen richtlijnen op per sector en richtlijnen 

voor de privésfeer. Alle woonzorgcentra zijn gebonden aan een kaderrichtlijn van het Agentschap 

Zorg en Gezondheid  (zie https://www.zorg-en-gezondheid.be/corona-richtlijnen-voor-

zorgprofessionals#ouderenzorg). Een woonzorgcentrum is tegelijk een woonomgeving voor de 

bewoners en een werkomgeving voor het personeel. Om het voor iedereen duidelijk te maken, is 

deze nota opgesteld. Onderstaande regels gelden vanaf 01/09/2021. 

 
Algemeen            ① Ventileren en verluchten van alle ruimten blijft de regel. 

            ② Respecteer het maximum aantal aanwezigen dat aangegeven is per ruimte 

            We monitoren CO2 waar veel mensen samenkomen (vanaf < 900 ppm=groen=OK) 
            ③ Veelvuldig wassen en ontsmetten van de handen blijft de regel  

              ④ Goede hoest- en nieshygiëne toepassen, blijft eveneens de regel          

             

Verplichtingen voor bezoekers 

chirurgisch masker:  - verplicht bij het betreden en bij verplaatsingen in het woonzorgcentrum 
   - verplicht bij verplaatsingen in de cafetaria  
 
1,5 m afstand:  verplicht buiten het woonzorgcentrum in sectoren waar dit volgens de  
   interfederale richtlijnen vereist is 
 
aantal beperken: - maximum 4 familieleden samen aan 1 tafel in de cafetaria 
   - maximum 2 bezoekers op de kamer excl. kinderen jonger dan 12 jaar 
          - zie tabel onderaan 
 
testen:   - van zodra symptomen op een vermoeden van besmetting wijzen 
   - na een hoog risico contact  
   - bij terugkeer uit het buitenland volgens de interfederale richtlijnen 

ziek of symptomen blijf aub minstens 14 dagen thuis 
 
quarantaine:  - na een hoog risico contact  
     - zolang de uitslag van een PCR-test ongekend is 
   - zeker na een positieve PCR-test  
   - wie samenwoont met een persoon die positief is getest 

Maximum aantal personen per lokaal 

Bewonerskamer   2 bezoekers (excl. kinderen jonger dan 12 jaar) 

Lift en kapsalon   3 

Verpleeglokaal   4 

Ergozaal en kinezaal 10 

Kapel 24 

Cafetaria 20 tafels of 80 personen (1 bewoner + max. 3 bezoekers) 

Vergaderzaal Breugel   4 

Vergaderzaal Jordaens      6 

Vergaderzaal Rubens   12 
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