Aangepaste bezoekregeling vanaf 27/07/2020
1/ Bezoekmomenten
Vanaf maandag 27/07 voorzien we 2 bezoekmomenten per week. Deze vinden plaats
telkens op dinsdag en vrijdag.
Ontvangst en registratie van 14.30 tot 15.00 , bezoek is toegelaten tot 16.00.
Er is slechts 1 persoon per bezoek toegelaten en enkel naaste verwanten.
2/ Strikte handhygiëne
Bij het binnenkomen verwachten we strikte handhygiëne :
- geen juwelen en of uurwerk
- grondige handontsmetting bij binnenkomen en verlaten van het gebouw
3/Chirurgisch mondmasker
Een chirurgisch mondmasker wordt voorzien door het Meunyckenhof en dit wordt gedragen tijdens
het volledige bezoek. Mond en neus moet volledig bedekt zijn en het mondneusmasker sluit netjes
aan op het gezicht. Het mondneusmasker wordt onder geen beding afgezet of aangeraakt.
4/ We kiezen om het leefgroepgebeuren op de afdeling maximaal te laten doorgaan. Bezoeken
vinden daarom plaats op de kamer van de bewoner. Betreden van andere ruimtes dan de persoonlijk
kamer is verboden.
Tijdens het bezoek wordt afstand gehouden van de bewoner!! Zoenen en knuffelen kan zoals u weet
niet langer. Kamer deur blijft wijd open en de bezoeker is steeds zichtbaar vanuit de gang. Tijdens het
bezoek wordt niet gegeten en gedronken.
5/ Wasophaling :
De vuile was kan worden meegenomen op het einde van het bezoek.
Propere was kan worden afgezet in het sas
Op donderdag :Blauw Hotel en Zomertuin
op vrijdag : Avondzon en Klokkezicht
Vanaf 03/08 wordt de vuile was door ons in het sas geplaatst.
Op maandag : Blauw Hotel en Zomertuin
op dinsdag : Avondzon en Klokkezicht
6/Bij het niet naleven van één van deze preventieve maatregelen verblijft de bewoner voor 14 dagen
in contactisolatie op zijn kamer.
7/ De bezoeker die de maatregelen niet naleeft wordt geschrapt als geregistreerd bezoeker en wordt
niet meer toegelaten tot het Meunyckenhof zolang de preventieve maatregelen van kracht zijn.
8/ Uitzonderingen op deze regeling zijn enkel mogelijk in palliatieve situaties en voor de partners van
de bewoner.
We rekenen en vertrouwen op jullie medewerking om in deze tweede golf onze bewoners te
vrijwaren van mogelijke besmetting.
Bij een verstrenging van de maatregelen zijn we genoodzaakt over te gaan op de bezoekregeling in
de living achter het plexischerm en dienen de bewoners op kamer te verblijven , we willen dit ten
allen prijze vermijden
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