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0 besmettingen binnen en buiten wzc

0 besmettingen in wzc
beperkt aantal besmettingen buiten wzc meer
bepaalt:
>20 besmettingen
- in Koekelare
- OF in 2 deelgemeenten
dagelijkse verificatie van de drempel door
directieteam.

1 besmetting in het volledig wzc
beperkt aantal besmettingen buiten het wzc meer
bepaalt:
>50 besmettingen
- in Koekelare
- OF in 2 deelgemeenten
dagelijkse verificatie van de drempel door
directieteam.

meerdere besmettingen op 1 AFDELING

meerdere besmettingen op verschillende
AFDELINGEN

besmettingen REGIO KOEKELARE bij 2 van de 3 waarschuwingsdrempels starten maatregelen
lokale clusteruitbraak

waarschuwingsdrempel is NIET van toepassing,
regio kleurt veilig

eerste waarschuwingsdrempel is bereikt: in de
laatste 7 dagen aantal nieuwe besmettingen gelijk
aan of hoger dan 20 per 100.000 inwoners

derde waarschuwingsdrempel is bereikt: er is
tweede waarschuwingsdrempel is bereikt: de trend
sprake van een stijgend aantal nieuwe gevallen
zet zich ten minste 5 dagen op een rij verder
gedurende 4 van de 7 voorbije dagen

BEZOEKPLAN

-BEZOEK:

-BEZOEK:

-BEZOEK:

-BEZOEK:

-BEZOEK:

- enkel op de kamer
- max 2 tegelijkertijd
- familie én anderen
- kinderen zijn toegelaten (ook onder de 12
jaar) maar worden als persoon meegerekend
- baby's worden niet als persoon meerekend
(niet zelfstandig kunnen zitten/staan)
-partners kunnen dagelijks langskomen

- enkel op de kamer
- max 2 tegelijkertijd
- ENKEL familie of op aanvraag van de familie
een vast geregistreerde bezoeker
- kinderen zijn NIET toegelaten <12j
- baby's zijn NIET toegelaten
-partners kunnen dagelijks langskomen

- enkel op de kamer
- max 1 geregistreerde bezoeker
- ENKEL familie
- kinderen zijn NIET toegelaten
- baby's zijn NIET toegelaten
- partners kunnen op 3 vaste
bezoekmomenten komen (niet bij
besmetting): dinsdag-donderdag-zaterdag.

- enkel op de kamer
- max 1 geregistreerde bezoeker
- ENKEL familie
- kinderen zijn NIET toegelaten
- baby's zijn NIET toegelaten
- partners kunnen op 3 vaste
bezoekmomenten komen (niet bij
besmetting): dinsdag-donderdag-zaterdag.

alle afdelingen:

-BEZOEKMOMENTEN

-BEZOEKMOMENTEN

-BEZOEKMOMENTEN

-BEZOEKMOMENTEN

-BEZOEKMOMENTEN

algemeen
- bezoek komt binnen tussen

algemeen
- bezoek komt binnen tussen

algemeen
- bezoek komt binnen tussen

algemeen
- bezoek komt binnen tussen

GEEN BEZOEK => LOCK DOWN

14u30 en 16u00
- bezoek van 14u30 tot 16u00
- bewoners in terminale fase steeds op
afspraak met HVP

14u30 en 16u00
- bezoek van 14u30 tot 16u00
- bewoners in terminale fase steeds op
afspraak met HVP

14u30 en 16u00
- bezoek van 14u30 tot 16u00
- bewoners in terminale fase steeds op
afspraak met HVP, ook bij besmetting mits
de nodige PBM's.

14u30 en 15u00
- bezoek van 14u30 tot 16u00
- bewoners in terminale fase steeds op
- bewoners in terminale fase steeds op
afspraak met HVP, ook bij besmetting mits
afspraak met HVP, ook bij besmetting mits de nodige PBM's.
de nodige PBM's.

kalender
voor alle afdelingen
iedere dag bezoek mogelijk

kalender
voor alle afdelingen
vaste bezoekmomenten
dinsdag - donderdag - zaterdag

kalender
binnen de besmette afdeling:
- besmette bewoner: geen bezoek
- rest bewoners: 1 vaste bezoeker op 1
vast moment (moment nog te bepalen) en
dit voor alle bezoeken

kalender
besmette bewoner:
- besmette bewoner: geen bezoek

WZC MH

( uitzondering enkel
op gemotiveerd verzoek en toelating Frank)

vanaf maandag 05/10/2020
ENKEL NOG VOORAF REGISTRATIE
te reserveren via website meunyckenhof
www.meunyckenhof.be via bewonerszone of via
downloads.

buiten de besmette afdeling:
- 3 vaste bezoekmomenten namelijk op
dinsdag / donderdag / zaterdag
- 1 vaste bezoeker per bezoekdag

GEEN BEZOEK => LOCK DOWN
-uitzondering van bewoners in terminale
fase steeds op afspraak met HVP en dit
ook indien besmetting bij bewoner en dit
met de nodige PBM

alle andere bewoners (alle afdelngen):
- 1 vast bezoekmoment (nog te bepalen)
- 1 vaste bezoeker
- en dit voor alle bezoeken

uitzondereringen op bezoek:
uitzondereringen op bezoek:
uitzondereringen op bezoek:
alleen mogelijk indien toestemming vanuit alleen mogelijk indien toestemming vanuit alleen mogelijk indien toestemming vanuit
de directie (team).
de directie (team)
de directie (team).
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te reserveren via website meunyckenhof www.meunyckenhof.be via
bewonerszone of via downloads.
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0 besmettingen binnen en buiten wzc

0 besmettingen in wzc
beperkt aantal besmettingen buiten wzc meer
bepaalt:
>20 besmettingen
- in Koekelare
- OF in 2 deelgemeenten
dagelijkse verificatie van de drempel door
directieteam.

1 besmetting in het volledig wzc
beperkt aantal besmettingen buiten het wzc meer
bepaalt:
>50 besmettingen
- in Koekelare
- OF in 2 deelgemeenten
dagelijkse verificatie van de drempel door
directieteam.

meerdere besmettingen op 1 AFDELING

meerdere besmettingen op verschillende
AFDELINGEN

- VERLATEN VAN HET WZC

- VERLATEN VAN HET WZC

- VERLATEN VAN HET WZC

- VERLATEN VAN HET WZC

- VERLATEN VAN HET WZC

- wandelen is toegelaten binnen de
omgeving
- uitstappen zijn uitzonderlijk mogelijk
mits voorafgaande aanvraag en na
evaluatie directieteam mits volgende
basisregels (lijst niet limitatief)

- wandelen is toegelaten binnen de
omgeving
- uitstappen zijn NIET mogelijk

- wandelen is NIET toegelaten binnen de
omgeving
- uitstappen zijn NIET mogelijk

- wandelen is NIET toegelaten binnen de
omgeving
- uitstappen zijn NIET mogelijk

- wandelen is NIET toegelaten binnen de
omgeving
- uitstappen zijn NIET mogelijk

-ALGEMENE MAATREGELEN

-ALGEMENE MAATREGELEN

-ALGEMENE MAATREGELEN

-ALGEMENE MAATREGELEN

- handhygiëne
- chirurgisch mondneusmasker altijd
opzetten ook tijdens het wandelen
- registratieverplichting
- 1,5m afstand
- geen gebruik van gemeenschappelijke
plaatsen

- handhygiëne
- chirurgisch mondneusmasker altijd
opzetten
- registratieverplichting
- 1,5m afstand
- geen gebruik van gemeenschappelijke
plaatsen
- kapsalon gaat toe

- handhygiëne
- chirurgisch mondneusmasker altijd
opzetten
- registratieverplichting
- 1,5m afstand
- geen gebruik van gemeenschappelijke
plaatsen
- kapsalon gaat toe

- handhygiëne
- chirurgisch mondneusmasker altijd
opzetten
- registratieverplichting
- 1,5m afstand
- geen gebruik van gemeenschappelijke
plaatsen
- kapsalon gaat toe

- bij VERMOEDEN VAN INBREUKEN en - bij VERMOEDEN VAN INBREUKEN
vastgestelde inbreuken op de
en vastgestelde inbreuken op de
afspraken en maatregelen
afspraken en maatregelen

- bij VERMOEDEN VAN INBREUKEN
en vastgestelde inbreuken op de
afspraken en maatregelen

- bij VERMOEDEN VAN INBREUKEN
en vastgestelde inbreuken op de
afspraken en maatregelen

- bij VERMOEDEN VAN INBREUKEN
en vastgestelde inbreuken op de
afspraken en maatregelen

Familie wordt hiervan op de hoogte gebracht
door directie (team).

Familie wordt hiervan op de hoogte gebracht.

Familie wordt hiervan op de hoogte gebracht.

Familie wordt hiervan op de hoogte gebracht.

Familie wordt hiervan op de hoogte gebracht.

overtredingen :
=> waarschuwing
=> mogelijkheid tot het buitenzetten van de
bezoeker met daaropvolgend een
bezoekverbod van 14 dagen
+ quarantiaine bewoner 14 dagen of 2x
negatieve covid test

overtredingen:
=> waarschuwing
=> mogelijkheid tot het buitenzetten van de
bezoeker met daaropvolgend een
bezoekverbod van 14 dagen
+ quarantiaine bewoner 14 dagen of 2x
negatieve covid test

overtredingen :
=> waarschuwing
=> mogelijkheid tot het buitenzetten van de
bezoeker met daaropvolgend een
bezoekverbod van 14 dagen
+ quarantiaine bewoner 14 dagen of 2x
negatieve covid test

overtredingen:
=> waarschuwing
=> mogelijkheid tot het buitenzetten van de
bezoeker met daaropvolgend een
bezoekverbod van 14 dagen
+ quarantiaine bewoner 14 dagen of 2x
negatieve covid test

SAS wordt niet gebruikt

voor besmette afdeling
VUIL wasgoed op maandag en dinsdag
PROPERE was op donderdag en vrijdag extra's
(geen bederfbare voeding) op andere dagen
m.u.v. maandag en dinsdag
voor niet besmette afdelingen
was en extra's op bezoekdagen

SAS wordt gebruikt voor alle afdelingen

§§§§§§§§

* geen drukke locaties
* geen horecatbezoek
* contacten beperkt tot bubbel v 5
* geen bezoek bij symptonen
* mogelijk tussen 10u en 16u30
* mogelijk op alle dagen
* 72u op voorhand aan te vragen

-ALGEMENE MAATREGELEN
- handhygiëne
- chirurgisch mondneusmasker altijd
opzetten ook tijdens het wandelen
- registratieverplichting
- 1,5m afstand
- geen gebruik van gemeenschappelijke
plaatsen

INBREUKEN

overtredingen:
=> waarschuwing
=> mogelijkheid tot het buitenzetten van de
bezoeker met daaropvolgend een
bezoekverbod van 14 dagen
+ quarantiaine bewoner 14 dagen of 2x
negatieve covid test

gebruik van het SAS

SAS wordt niet gebruikt

Avondzon + Klokkezicht
ophalen dinsdag - terug vrijdag
Horizon + Zomertuin
ophalen maandag - terug donderdag
op woensdag is het sas gesloten
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