Aanvulling op de afspraken rond bezoek dd. 07/09/2020
en dit vanaf maandag 14 september 2020
Er moet altijd aangemeld worden tussen 14u30 en 15u00.
Bezoek kan vanaf 14u30 en dit tot 16u00
Maximum 2 bezoekers en dit op kamer

Wandelen
Tijdens de bezoekmomenten kan er een korte wandeling gemaakt worden in de nabije
omgeving rond het woonzorgcentrum of in de mote.
De algemene richtlijnen blijven ook hier altijd geldig.

Uitstappen naar buiten
Uitstappen raden we niet aan maar zijn onder bepaalde omstandigheden wel mogelijk mits
vooraf de vraag gesteld wordt aan directieteam. Elke vraag wordt individueel afgewogen
waarbij we rekening houden met de richtlijnen vanuit de overheid en de verbonden risico’s aan
de uitstap:


Vermijden van druk bezochte locaties



Geen horeca bezoeken



De contacten worden beperkt tot de vaste bubbel van 5



Bezoek is niet mogelijk met mensen die:
* zich ziek voelen/zijn
* en/of symptomen vertonen van corona
* of mensen die de voorbije 14 dagen in een rode of oranje regio verbleven



De afstand van 1.5m is de regel en blijft van toepassing. Indien niet mogelijk dan
worden mondmaskers gedragen.



De vraag wordt 72u vooraf gesteld via het contactformulier op de website.
U wordt per mail op de hoogte gebracht van de genomen beslissing.



Bij terugkomst worden de handen ontsmet aan de inkom



Uitstappen zijn mogelijk tussen 10u en 16u30, ook in het weekend.
Een uitstap moet altijd bevestigd worden door het woonzorgcentrum.



bij vermoeden van risico contact, gaat de bewoner in afzondering op de kamer tot na 2
negatieve covid-19 testen. U wordt hiervan dan ook op de hoogte gebracht.



Bij vaststelling van misbruik van de vooropgestelde afspraken zullen toekomstige
uitstappen voor de desbetreffende bewoner niet meer toegestaan worden.

Neem alle afspraken goed door, en annuleer uw bezoek/uitstap indien u één of meerdere
symptomen heeft (gehad), zowel voor uw veiligheid als voor de veiligheid van uw familielid.

