Avelgem, 9 juni 2021.

Beste familie
Omwille van problemen met de mailingserver, ontvangen velen onder u onze mails niet
meer. Vandaar dat sommigen onder u deze update op papier en per mail ontvangen. We
hopen dit probleem zo snel mogelijk op te lossen.
Vorige week kwam het overlegcomité samen en kondigden zij versoepelingen aan. Ook
ontvingen wij nieuwe richtlijnen van de taskforce zorg.
Na overleg met de coördinerend en raadgevend arts, dr. Moerman, hebben wij besloten
volgende veranderingen in de bezoekregeling toe te passen:
 Er kunnen maximum 4 personen tegelijk op bezoek komen bij de bewoner. Wij
rekenen op uw verantwoordelijkheid om niet af te wijken van dit maximaal aantal
bezoekers. Het bezoek vindt steeds plaats in de kamer of in ‘t Kaffee. Belangrijk is
steeds dat de kamer goed verlucht wordt tijdens en na het bezoek. Aarzel dus niet
om het raam te openen. Ook wij hebben grote aandacht voor ventilatie, daarom
zetten we ook, wanneer mogelijk, de ramen van kamers en livings maximaal open.
 Er moet nog steeds met identiteitskaart geregistreerd worden aan de ingang. De
registratie gebeurt in tijdsblokken van 1.5 u. Het tijdsblok start bij de registratie van
de eerste bezoeker. Binnen het kwartier kunnen de 3 andere bezoekers zich ook
registreren. Pas 1.5 uur na de registratie van de eerste bezoeker, zal er opnieuw een
mogelijkheid zijn om te registreren en op bezoek te komen. Zonder registratie is
bezoek niet mogelijk.
 U draagt bij het binnenkomen van het woonzorgcentrum en tijdens uw
verplaatsingen steeds uw chirurgisch mondneusmasker!
 Wij adviseren u om, indien u nog niet volledig gevaccineerd bent, het
mondneusmasker tijdens uw bezoek op de kamer aan te houden.
 De bezoekuren blijven ongewijzigd van 8u30-21u.
 Heb grote aandacht voor handhygiëne. Ontsmet en was veelvuldig uw handen bij een
bezoek aan het woonzorgcentrum.
 Neem steeds de kortste weg naar de kamer van de bewoner die u wenst te bezoeken.
Bezoek in de livings is niet toegestaan
 Niet-medische contactberoepen kunnen hun activiteiten hervatten. Uw pedicure, uw
kapster aan huis,… mag terug langskomen op de kamer.
 ’t Kaffee kunt u langsgaan met maximum 5 personen (bewoner+4 geregistreerde
bezoekers). Externen worden nog niet toegelaten. Ons ‘Kaffee’ is coronaproof
ingericht, gelieve geen stoelen en/of tafels te verplaatsen. Bij verplaatsingen in ’t
Kaffee dient u uw mondneusmasker te dragen. Als alle aanwezige tafels bezet zijn,
kunnen andere bewoners en bezoekers even geen gebruik maken van ’t Kaffee.
Deze veranderde richtlijnen gaan in vanaf heden, woensdag 9 juni.
Deze veranderingen geven ons opnieuw wat meer vrijheid. Vrijheid waar we met z’n allen
nood aan hebben. Vrijheid die we kunnen behouden wanneer onze vaccinatiegraad hoog
blijft (minimum 90% bij bewoners, 70% bij medewerkers) en er geen sprake is van een
uitbraak in ons huis. Daarom vragen wij u om voorzichtig om te gaan met deze nieuw
herwonnen vrijheden en de bovenstaande richtlijnen op te volgen.
Dank u voor het vertrouwen in onze organisatie.
Met vriendelijke groeten

Ken Wagner
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