
Gelieve jullie aan de afspraken te houden.  De collega's
kunnen je aanspreken op het niet naleven van de regels en
zelfs het bezoek ontzeggen!

Wat zijn de bezoekuren?

Wie kan op bezoek komen?

Mogen kinderen meekomen?

BEREID JE BEZOEK VOOR

Bezoek is elke dag mogelijk. Er zijn geen bezoekuren meer maar tijdens de
ochtendzorg is het vaak vrij druk. Indien mogelijk, pas jouw bezoek dan aan.

Iedereen is welkom.  

Ook kinderen zijn welkom, zij worden meegerekend als bezoeker.

 

Kom binnen via de hoofdingang.
Draag bij het binnenkomen een chirurgisch mondneusmasker en
ontsmet je handen.
Tijdens het verplaasten in de gebouwen van het Zorgbedrijf dragen
zowel bewoners als bezoekers steeds een mondneusmasker.
Registreer je aan onze onthaaltafel en plaats je strookje in de bus.
Neem voor je naar de kamer gaat ontsmettingsmiddel en een doekje
mee om nadien alle contactoppervlakten te ontsmetten.
Ga meteen naar de juiste afdeling.
Kruis zo weinig mogelijk andere bewoners en bezoekers
Blijf tijdens je bezoek niet in de gangen en vermijd de
gemeenschappelijke ruimtes.
Indien je de lift moet nemen mag je max met 2 personen in de lift.

KOM BINNEN 

Maximum 2 bezoekers kunnen tegelijkertijd op de kamer op
bezoek komen.

De bezoeker en de bewoner dragen tijdens het bezoek steeds
een chirurgisch mondneusmasker.

Een goede ventilatie is cruciaal om de verspreiding van het
virus tegen te gaan:

je laat de deur open staan.
je laat ook steeds het raam van de kamer openstaan.

TIJDENS HET BEZOEK OP KAMER

Ontsmet alle oppervlaktes die je aanraakte.
Ook bij het verplaatsen draag je steeds een chirurgisch
mondneusmasker.
Verplaats je veilig en op afstand van andere naar de uitgang.
Plaats het ontsmettingsmiddel terug en gooi het doekje in de
emmer.
Ontsmet je handen bij het verlaten van het woonzorgcentrum.

NA JOUW BEZOEK

Veilig op bezoek in het woonzorgcentrum
maatregelen geldig vanaf 29 oktober 2021

Voel je je ziek? Ben je als bezoeker positief getest op covid-
19, had je een risicocontact met derden of ben je net terug
uit een rode zone? Pas na 14 dagen mag je terug op bezoek
komen. 

Bedankt voor jullie veilig bezoek!
Ene kere ke were, we zien under gerne komen!!


