Avelgem, 8 november 2021

Vanaf maandag 8 november moet u, wanneer u ons Kaffee wenst te bezoeken, uw Covid
Safe Ticket tonen. Dit zal door onze medewerker gescand worden.
Het CST kunt u verkrijgen :
-

-

Twee weken na volledige vaccinatie (vaccinatiecertificaat)
Wanneer u een PCR test of snelle antigentest heeft laten afnemen en het resultaat
is negatief (testcertificaat). Dit testcertificaat verschijnt automatisch op uw CST en is
voor een PCR-test 72 uren geldig, voor een snelle antigentest 48 uren. Opgelet! Een
zelftest is niet geldig en zal niet op uw CST verschijnen!
Wanneer u herstellende bent van een Coronabesmetting (herstelcertificaat)

Gezien het grote aantal besmettingen bij lagere-school kinderen werd in samenspraak met
de coördinerend en raadgevend arts beslist geen bezoek toe te laten van kinderen onder
de leeftijd van 12 jaar.
Bezoek kan enkel op de kamer van de bewoner doorgaan, met andere woorden, bezoekers
worden niet meer in de livings toegelaten. Het is sterk aangeraden dat ook de bewoner een
chirurgisch mondneusmasker draagt bij bezoek. Daarom voorzien wij in het nachtkastje een
enveloppe met een chirurgisch mondneusmasker.
Er zijn steeds meer (grote) uitbraken in woonzorgcentra. Tegen een verdere toename van
besmettingen en uitbraken kan enkel een dam worden opgeworpen door een “én-én-én
verdedigingslinie” te bewaken. Daarom vragen wij volgende richtlijnen strikt op te volgen:
-

het correct dragen van het chirurgisch mondneusmasker gedurende het volledige
bezoek, ook op de kamer. Het is sterk aangeraden dat ook de bewoner een
chirurgisch mondneusmasker draagt
verlucht en ventileer zoveel mogelijk de kamer
houd afstand
Testte je positief? Kom minimum 10 dagen niet op bezoek
Voel je je ziek? Kom niet op bezoek, ook niet ‘vlug’ voor de was!
Ontsmet regelmatig uw handen, zeker bij het binnenkomen en het verlaten van het
woonzorgcentrum

We zijn ons bewust van de impact van deze ingrijpende maatregelen. Dank om deze te
respecteren. Samen met u houden we vol en doen we alles om dit virus te bestrijden.
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