
 
 
 

Avelgem, 13 januari 2022.  
 
Beste bewoner 
Beste familie 
 
Op 11 januari ontvingen wij van de overheid een update van de kaderrichtlijn COVID-19. 
Deze kaderrichtlijn vraagt extra voorzichtigheid en waakzaamheid aan u als bezoeker. 
Willen we vermijden dat we opnieuw raambezoeken moeten organiseren, willen we 
vermijden dat ons huis op slot gaat zoals in 2020, dan vragen we u deze maatregelen strikt 
op te volgen. Enkele van deze richtlijnen wijken af van de gangbare richtlijnen in onze 
maatschappij.  
 
 
Om uw familielid te beschermen dragen onze medewerkers reeds enkele weken een FFP2 
mondneusmasker. 
Aan u als bezoeker  wordt met aandrang gevraagd het chirurgisch mondneusmasker op een 
correcte manier te dragen en te bewaren. Het correct dragen houdt in dat het masker de 
mond en de neus volledig bedekt en dat u dagelijks een nieuw masker gebruikt. Het 
chirurgisch mondneusmasker moet gedragen worden vanaf de leeftijd van 6 jaar.  
 
Wanneer u een hoog-risico-contact had (contact had met een besmet persoon) of indien u 
zelf besmet bent, mag u minimum 10 dagen niet op bezoek komen. Kom ook niet op bezoek 
wanneer u zich niet goed voelt. 
 
Ontsmet steeds uw handen bij aankomst en bij vertrek.  
 
Ventileer de kamer zoveel mogelijk wanneer u op bezoek komt 
 
Uw bezoek betekent heel veel voor ons, zowel voor de bewoners als voor de medewerkers. 
Daarom vragen wij u met aandrang de bovenstaande richtlijnen ter harte te nemen, zodat 
wij u in ons huis mogen blijven verwelkomen.  We zijn er ons van bewust dat deze extra 
alertheid en bijkomende maatregelen opnieuw  een inspanning van u vragen. Wij zijn u dan 
ook bijzonder dankbaar voor het helpen opvolgen van deze richtlijnen en het volgehouden 
vertrouwen in onze organisatie.  
 

Met vriendelijke groeten,  

Ken Wagner 
Algemeen directeur 

Lieve Goemaere 
Directeur bewonerszorg 
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