07/09/2020 – Aanpassing Bezoekregeling

Met onderstaande bezoekregeling betrachten wij een mooi evenwicht tussen het bezoek op kamer enerzijds en het
sociale gebeuren in huis anderzijds.
Naast het mogelijk maken van zoveel mogelijk bezoek op een veilige manier willen wij ook het leefgroep gebeuren
en de animatieactiviteiten verder laten verlopen.
Wij vertrouwen op ieders medewerking om dit voor de bewoners en de medewerkers veilig en gezond te laten
verlopen. Waarvoor alvast onze dank!!
Wij voorzien niet langer in mondmaskers, bezoek brengt eigen chirurgisch mondmasker mee!!
Bij toename van het aantal besmettingen wordt de bezoekregeling aangepast en beperkt
Vaste bezoekmomenten
Op

DINSDAG

Van 14.30 tot 16.00

DONDERDAG

ZATERDAG

ZONDAG

maximum met 2 bezoekers op de kamer

bezoekers registreren zich bij het binnenkomen :
Camera controleert de bezoeker op temperatuur en chirurgisch mondmasker
Alle bewoners blijven op de middag op de kamer( niet voor Zomertuin)
Verlaten van het Meunyckenhof
is mogelijk met in acht name van de maatregelen zoals die gelden buiten het woonzorgcentrum. Bezoeker staat zelf
in voor het aan en uit kleden van de bewoner en het in en uit de rolwagen plaatsen. Zelf te voorzien in mondmaskers

Bezoekmomenten vooraf te registeren
Op

MAANDAG

WOENSDAG

VRIJDAG

Enkel bezoek na voorafgaande registratie
van 14.30 -16.00
maximum 2 bezoekers op de kamer
camera controleert de bezoeker op temperatuur en mondmasker
Op deze dagen gaan de geplande activiteiten door , zowel in als buiten het woonzorgcentrum:
verjaardagsfeesten, zitdans, wandelingen, tuinbezoek,…
We vragen om op deze dagen het bezoek ten laatste de werkdag voorafgaand aan het bezoek te registreren
zodat de bewoners die bezoek ontvangen op kamer kunnen blijven en niet aan de activiteit deelnemen.
De registratie kan vast zijn : vb. elke week bezoek op vrijdag
De registratie kan ook eenmalig of ad hoc zijn.
Uw bezoek registreren kan via het contactformulier op onze website. U vindt een handleiding als bijlage op deze
brief.
Verlaten van het Meunyckenhof
is mogelijk met in acht name van de maatregelen zoals die gelden buiten het woonzorgcentrum. Bezoeker staat zelf
in voor het aan en uit kleden van de bewoner en het in en uit de rolwagen plaatsen. Zelf te voorzien in
mondmaskers.

Beschermingsmaatregelen blijven van kracht !
-

Bezoekers dragen steeds chirurgisch mondneusmasker ( zelf te voorzien) gedurende het bezoek
Bezoekers hebben enkel toegang tot de kamer van de bewoner, geen toegang tot de leefruimte en andere
lokalen!!
Contact met andere bezoekers en met medewerkers wordt vermeden
Handen worden ontsmet bij het binnenkomen en verlaten van het Meunyckenhof
Er worden geen ringen, uurwerken, armbandjes,… aan de handen gedragen teneinde de handhygiëne te
versterken.

U gaat naar www.meunyckenhof.be
U klik op contact

U gaat naar het formulier

U vult naar het formulier in

U verzend uw vraag

