
     Grimbergen 27/10/2021 

 

 

 

 

Beste familieleden, beste bezoekers, 

De coronacijfers gaan al een tijdje de slechte kant op en we zijn nu echt beland in een 

nieuwe corona uitbraak. Ook de woonzorgcentra blijven hiervan niet gespaard en er zijn nu 

al een stijgend aantal besmettingen en uitbraken genoteerd.  

 

De overheid roept ons op om vanaf 29/10/2021 opnieuw maatregelen te nemen om 

besmettingen te beperken en te voorkomen. Graag brengen we iedereen in herinnering 

welke wapens we kunnen inzetten tegen de verspreiding van het virus. 

 

1. Leef de zes gouden regels na  

onderhoud goede handhygiëne - doe zoveel mogelijk activiteiten buitenhuis - bescherm 

kwetsbare mensen - hou 1,5 m afstand - beperk uw contacten - respecteer de regels bij 

bijeenkomsten met een groot aantal personen. 

 

2. Draag vanaf 29/10/2021 opnieuw een chirurgisch mondmasker 

tijdens het bezoek 

 

3. Laat u vaccineren  

 

4. Zorg voor ventilatie en verluchting,  

ondanks de dalende temperaturen.  Zorg voor warme kledij 

 

5. Wees alert voor symptomen en  

hoog-risicocontacten en blijf dan thuis  

 

Al deze maatregelen samen vormen een onlosmakelijk geheel in het beleid ter voorkoming 

van besmetting en/of de verdere verspreiding van Covid-19. 

Het gebruik van een coronapas voor familie en bezoekers is nog niet verplicht maar het 

voorstel om het in te voeren ligt ter stemming voor in het Vlaams Parlement. Gebruik de 

volgende dagen om u hier op voor te bereiden zodat u tijdig beschikt over een coronapas bij 

een bezoek aan het woonzorgcentrum. 

De belangrijkste nieuwigheid voor bezoekers is dat jullie vanaf vrijdag 29 oktober 2021 

verplicht zijn om een mondmasker te dragen zelfs in de kamer tijdens het bezoek. 

Alle bewoners zijn ook verplicht een masker te dragen bij het verlaten van de afdeling. 

Wij vermelden intussen dat onze cafetaria gesloten is vanaf vandaag 

28/10/2021.  Wij houden u op de hoogte van zodra we heropenen. 

 

      Kris Vandeneede, directeur. 


