Brecht, 27 Juli 2020

Beste bezoekers en bewoners,

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen in de provincie Antwerpen moeten wij onze huidige
bezoekregeling terug aanpassen. Deze richtlijnen worden ons opgelegd door de overheid en zijn tot
stand gekomen in overleg met burgemeester, directie en diensthoofden.

Nieuwe richtlijnen vanaf woensdag 29 juli 2020:
-De nieuwe bezoekuren zijn van 13u30 tot 15u en dit van maandag t.e.m. zaterdag ( cafetariaregeling
blijft behouden volgens afdeling zoals het was, er wordt nu een plexischerm voorzien op elke tafel).
-Maximum 1 dezelfde bezoeker per bewoner per week. D.w.z. dat u volgens de richtlijnen van de
“bubbel” van 5 de bewoner moet meerekenen in uw persoonlijke bubbel. U zal uw bubbel van 5 ook
ten allen tijden moeten kunnen bewijzen aan de hand van contactgegevens, hou hier rekening mee.
Indien er volgende week iemand anders van de familie op bezoek komt, contactgegevens en
verklaring op eer op voorhand doorgeven (blanco documenten verkrijgbaar bij onthaal).
-U dient zich steeds te registreren bij binnenkomst (verplicht telefoonnummer en/of mailadres).
-Temperatuur meten thuis , bij temperatuur van 37,5 of hoger moet u thuis blijven.
-Indien u uit een risicogebied komt, temperatuursverhoging hebt, COVID-19 gerelateerde
symptomen heeft, een recente ziekenhuisopname achter de rug hebt  blijf thuis !! (U kan ons
steeds telefonisch bereiken zodat wij uw familielid kunnen informeren).
-U zal verplicht een verklaring op eer dienen te ondertekenen dat u de afgelopen 14 dagen geen
COVID-19 gerelateerde symptomen heeft gehad.
-Het dragen van een chirurgisch mondmasker blijft verplicht en dit blijft gedurende de ganse
bezoektijd op, indien mogelijk zal de bewoner ook van mondmasker voorzien worden door ons.
-Verboden te eten of te drinken op de kamer, u mag iets meenemen maar u geeft dit af aan de
verzorging of verpleging; zij zullen dit op de juiste plek zetten en aan de bewoner bezorgen op een
later tijdstip.
-Ontsmetten van de handen is verplicht bij het betreden van ons WZC en het verlaten en zo nodig
ook tussendoor ( er staan mandjes met ontsmetting op de gangen).
-Wij vragen ook nog eens om steeds alles te ontsmetten wat je in de kamer hebt aangeraakt inclusief
toilet zo u dit gebruikt hebt (wij raden toiletgebruik wel af ).
-Volg steeds het circulatieplan, de pijlen leiden u naar de uitgang die zich aan de zijkant van de
parking bevindt (glazen gang).
-het Agentschap raadt het bezoek op de kamer uitdrukkelijk af. Indien u de bewoner toch op de
kamer bezoekt, mag u de kamer enkel verlaten om naar huis te gaan. De kamerdeur MOET open
blijven. Bezoekers mogen geen contact hebben met andere bewoners of personeelsleden. Indien er
vragen zijn kan u op de kamer altijd even op de bel drukken; wij staan u graag te woord op de
kamer. Voor de bezoekers van de afdeling De Bijenkorf: u gaat rechtstreeks naar de kamer van uw

familielid, u belt en het personeel/vrijwilliger brengt uw familielid naar de kamer. U gaat niet zelf op
zoek naar uw familielid op de afdeling.
-Wij stimuleren om het bezoek zoveel mogelijk buiten te laten gebeuren, er zullen tafels en stoelen
voorzien vooraan op het terras aan de cafetaria (zonder drankverbruik ). Afstand houden geld hier
ook , steeds min 1,5 m a.u.b.!!
-U mag met de bewoner gaan wandelen maar u draagt dan beiden een mondmasker en u blijft op
het domein van het rusthuis !
-Bewoners mogen niet meer mee naar huis genomen worden om er te gaan eten, ook
restaurantbezoekjes zijn niet meer toegelaten.
-Zakelijke afspraken zoals consultaties, bankbezoek of notaris enz… kunnen nog wel na overleg met
diensthoofden en/of directie.
-Pedicure kan enkel nog als het essentieel is en enkel door erkende pedicuren (niet door
familieleden)

Aarzel niet om ons te contacteren indien u nog vragen hebt.
Wij hopen dat alles snel terug onder controle is zodat we deze richtlijnen opnieuw kunnen
versoepelen.
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