BEZOEKREGELING

















met ingang van 4 november 2020

Bezoeken kunnen plaatsvinden zonder beperking van de bezoekduur :
o Op weekdagen tussen 8 uur en 16.30 uur: vrije toegang tot het woonzorgcentrum;
o In het weekend en op feestdagen: tussen 8 uur en 16.30 uur en ’s avonds tussen
16.30 uur en 21 uur: toegang enkel met code of badge.
Bezoeken kunnen plaatsvinden:
o In openlucht, indien het weer het toelaat. Dit wordt sterk aanbevolen.
o In de bezoekruimtes over de lift op de 1ste en 2de verdieping;
o Op de bewonerskamer.
o We vragen aan bezoekers de leef- en eetruimte van de woonkern niet te betreden!
Het aantal bezoekers per bewoner is beperkt:
o 1 persoon kan als nauw contact op bezoek komen. Het betreft steeds dezelfde
persoon.
o Bijkomend kan 1 persoon als sociaal contact op bezoek komen. Deze persoon
dient steeds een afstand van 1,5 meter tot de bewoner te behouden. Om de 14
dagen kan er een wissel van dit contact plaatsvinden.
o Beide bezoekers kunnen gelijktijdig op bezoek komen mits het naleven van de
maatregelen.
Alle bezoekers:
o betreden het WZC met een chirurgisch mondmasker op. Dat blijft op gedurende
de hele aanwezigheid in het woonzorgcentrum, ook bij het bezoek op de kamer.
o Ontsmetten de handen bij binnenkomst in het WZC én bij het betreden en verlaten
van de bezoekruimte/bewonerskamer.
o Registreren zich bij aankomst in het WZC.
Bewoners:
o Wassen/ontsmetten de handen na elk bezoek.
o Dragen zo veel als mogelijk een chirurgisch mondmasker.
Tijdens het hele bezoek wordt waar en wanneer mogelijk 1,5 meter afstand
gehouden. Aan bewoners handen geven of hen omhelzen wordt sterk afgeraden en
kan enkel door het nauw contact.
Bezoekers kunnen zich vrij naar de bezoekruimte of de bewonerskamer begeven.
Er wordt niet onnodig door het gebouw gewandeld.
Er kan niet gedronken, noch gegeten worden tijdens het bezoek.
Het is goed de kamer te verluchten tijdens en na het kamerbezoek.
Bewoners kunnen het woonzorgcentrum verlaten mits inachtname van de
hygiënische veiligheidsmaatregelen en de richtlijnen van de Nationale
Veiligheidsraad. Graag steeds melding aan de teambegeleider.
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