
Beste familieleden, 

Gisterenavond kregen wij nieuwe coronarichtlijnen van de Vlaamse overheid. Deze maatregelen 

komen neer op een verstrenging van onze bezoekregeling. 

NIEUWE BEZOEKREGELING VANAF 10 JANUARI 2022 

Wanneer: bezoek is mogelijk op alle tijdstippen. 

Ingang: we vragen iedereen om opnieuw enkel langs de hoofdingang binnen te komen.  

Een exemplaar van onze nieuwe afspraken kan u daar vinden en gratis meenemen. 

Chirurgisch mondmasker: alle bezoekers vanaf de leeftijd van 6 jaar dragen vanaf het betreden en 

gedurende heel het bezoek een chirurgisch mondmasker. Chirurgische mondmaskers bewaart u 

niet in uw binnenzak of handtas maar eerder in een grote propere enveloppe. Een chirurgisch 

mondmasker gooit u weg na 8 uur gebruik. Linnen maskers zijn niet toegelaten! 

Handhygiëne: bij het betreden van het woonzorgcentrum ontsmet u altijd beide handen. 

Ventilatie: tijdens het bezoek staat het venster in de kip om de kamer te verluchten. De deur blijft 

open. 

Waar: bezoek op de kamer is toegelaten met maximum 2 bezoekers.  

Tijdens het bezoek dragen bewoner en bezoeker hun chirurgisch mondmaskers.  

We vragen u om niet te eten tijdens het bezoek tenzij u helpt bij de maaltijden op de kamer.  

Bezoek is niet toegestaan in de living of in de gangen.   

In onze inkomhal zijn evenveel personen toegestaan als er zitgelegenheden zijn. 

Ziek: wie ziek is, komt minstens 10 dagen niet op bezoek. 

Contacten beperken: wees extra voorzichtig als u met kinderen jonger dan 6 jaar op bezoek komt.  

Wees ook voorzichtig als u uw familielid meeneemt naar huis. Het risico om met teveel mensen in 

contact te komen is te groot. In de maanden januari en februari raden wij bezoek thuis eerder af. 

Sensibiliseer elkaar: wij vragen uw begrip voor de situatie van vandaag waarin het aantal 

besmettingen nooit hoger is geweest dan vandaag: het aantal besmettingen verdubbelt zeer snel. 

Wijs elkaar op het correcte gebruik van het dragen van maskers en de correcte naleving van onze 

bezoekregeling. 

Cafetaria: enkel personen met een covid safe ticket krijgen toegang tot de cafetaria. 

In de maand januari is de cafetaria gesloten in de weekends. 

 

Dank aan iedereen om jullie deze nieuwe afspraken eigen te maken, 

Het outbreakteam 


