
 
 
 
 
 

Avelgem, 26 november 2021.  
 
Beste bezoeker 
 
 
Ondanks de hoge circulatie van het coronavirus in onze omgeving, kunnen wij opgelucht melden dat tot 
op heden in ons woonzorgcentrum het aantal besmettingen onder controle is. Er zijn momenteel geen 
besmettingen vastgesteld bij bewoners en dat willen wij zo houden. Daarom zijn wij extra alert en willen 
wij onze bezoekregeling bijsturen om een lock-down van ons huis te voorkomen.  
 
Vanaf morgen zaterdag 27 november:  
 

 Kunnen er maximum 2 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. Bezoek in de livings is niet toegestaan. 

 
 Er moet steeds met de identiteitskaart geregistreerd worden aan de ingang. De registratie gebeurt 

in tijdsblokken van 2u. Het tijdsblok start bij de registratie van de eerste bezoeker. Binnen het 
kwartier kan de andere bezoeker zich ook registreren. Pas 2 uren 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. 

 
 Het chirurgisch mondneusmasker moet gedurende het volledige bezoek gedragen worden, ook op 

de kamer. Het is sterk aangeraden dat ook de bewoner tijdens het bezoek een chirurgisch 
mondneusmasker draagt.  
 

 Bezoek van kinderen onder de leeftijd van 12 jaar is niet toegestaan.  
 

 Ontsmet veelvuldig uw handen, zeker bij het binnenkomen en verlaten van het woonzorgcentrum. 
 

 Ventileer en verlucht de kamer zoveel mogelijk tijdens en na een bezoek. Gooi de ramen open! 
 

 Houd afstand 
 

 Covid Safe Ticket is verplicht bij bezoek aan ’t Kaffee 
 

 Wij vragen de nodige voorzichtigheid wanneer u buitenshuis op (familie)bezoek zou gaan. Beperk 
uw contacten zoveel mogelijk en hou u aan alle veiligheidsmaatregelen .  
 

Indien wij van de overheid nieuwe richtlijnen ontvangen, brengen wij u hiervan onmiddellijk op de 
hoogte. 
 
Deze nieuwe bezoekregeling gaat in op 27 november en loopt (zonder tegenbericht) tot en met 23 
december. Op die manier hopen ook wij Kerstdag en Nieuwjaar te kunnen redden voor onze bewoners en 
hun familie! 
 
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
Ken Wagner  
Algemeen directeur 

Lieve Goemaere 
Directeur bewonerszorg 

  


