
 

Beste bezoeker,        

 

Op 30 augustus ontvingen wij van de overheid opnieuw een update van de Covid-19 
maatregelen voor woonzorgcentra.  

Vanaf 1 september zijn volgende afspraken van toepassing:  

Bezoekregeling 
 
 Er moet nog steeds met identiteitskaart geregistreerd worden aan de ingang. Zonder 

registratie is bezoek niet mogelijk. 
 Vanaf 1 september mag elke bewoner onbeperkt bezoek ontvangen. Rekening 

houdend met de oppervlakte van de woongelegenheden/kamers vragen wij om met 
maximum 4 bezoekers tegelijk op de kamer aanwezig te zijn. Wij rekenen op uw 
verantwoordelijkheid om niet af te wijken van dit maximaal aantal bezoekers op de 
kamer.  

 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.  

 U draagt bij het binnenkomen van het woonzorgcentrum en tijdens uw 
verplaatsingen steeds uw chirurgisch mondneusmasker! 

 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. 
 

‘’t Kaffee’ wordt opnieuw een échte ontmoetingsruimte, een plek waar bewoners elkaar en 
hun bezoekers kunnen ontmoeten. Iedereen is er welkom! 
 
De kaderrichtlijn drukt ook op het belang van het verder correct opvolgen van de algemene 
voorzorgsmaatregelen, zij geven ons 6 gouden regels mee:  

1. Het respecteren van de hygiëneregels (handen ontsmetten, dragen van het 
chirurgisch mondneusmasker, ventileren en verluchten, goede hoest- en 
nieshygiëne) 

2. Activiteiten bij voorkeur in buitenlucht uitoefenen 
3. Aandacht hebben voor kwetsbare personen 
4. Afstand houden (minimum 1.5m) 
5. Nauwe contacten beperken 
6. De regels inzake bijeenkomsten respecteren 

 

Wij danken u voor de volgehouden inspanningen gedurende de voorbije periode! 


