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Beste ,
Zoals gepland en afgesproken, kunnen wij na
gunstige evaluatie van de reeds doorgevoerde
versoepelingen op vlak van bezoekregeling, u
opnieuw positief berichten betreffende verdere
acties op de weg naar ‘normalisering’.
Volledig werken zoals voor de lockdown
maatregelen is uiteraard nog steeds niet mogelijk.
Toch denken we dat we u – bewoner en bezoeker
– zeker tevreden zullen kunnen stellen met onze
genomen schikkingen.
In deze nieuwsbrief zetten we ze voor u op een rij.

WZC De Reiger en ’t Blauwhof
Aanpassingen bezoekregeling WZC De Reiger
en ’t Blauwhof vanaf 1/7/2020 - Fase 2
De veiligheidsraad heeft een aantal beslissingen
genomen waarbij het leven zich verder normaliseert,
wel onder bepaalde voorwaarden van veiligheid.
Om ook het leven van onze bewoners en het bezoek
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verder mogelijk te maken gaan we ook een stap verder.
Deze regeling houdt ook rekening met de ervaringen uit de eerste 2 weken
bezoek die gunstig verlopen zijn.
Wij trachten het evenwicht te vinden tussen een veilige leefomgeving en het
psychisch welzijn van onze bewoners.
Bezoek op de kamer
Het bezoek op de kamer wordt verder toegelaten, met uitbreiding van avond- en
weekendmomenten. Vanaf 1 juli kan er 7 dagen per week bezoek langskomen.
Dit bezoek is nog steeds gehouden aan een aantal veiligheidsvoorschriften:
Maandag tot zondag: 14u00-15u00 & 15u00-16u00
Extra op dinsdag en donderdag: 17u30 – 19u00




Het bezoek dient zich nog steeds te houden aan volgende
veiligheidsvoorschriften:
Bezoek dient zich vooraf in te schrijven via het onthaal op weekbasis. De
beperking van max 3 afspraken wordt opgeheven. Een bewoner kan ook 2
bezoekers na elkaar zien.






Bezoekers ontsmetten nog steeds de handen bij het binnenkomen en
dragen een mondmasker.
Voor het betreden van de afdeling registreert men zich op de lijst die op
elke afdeling aanwezig is.
Na bezoek ontsmet men de kamer met de spray die aanwezig is bij het
betreden van de afdeling. GELIEVE DEZE NA GEBRUIK TERUG TE ZETTEN
VOOR DIEGENE NA U!
Bij het eindigen van de bezoektijd zal het zorgpersoneel U vragen de
afdeling te verlaten.

Wandelen met bewoners
Tijdens het bezoekuur is het mogelijk om met de bewoner ook een wandeling
buiten te maken.




Let vooral op het dragen van het mondmasker en het ontsmetten van de
handen bij het terug betreden van het woonzorgcentrum. Wij vragen
bezoekers zich ook te willen houden aan de bezoekuren.
Het naar lokale handelszaken kan ook toegelaten worden mits in acht
name van de veiligheidsvoorschriften die gelden voor iedereen.

Feesten en bezoek aan familieomgeving
Het organiseren van feesten en vieringen wordt in het woonzorgcentrum nog niet
toegelaten.
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Voor bewoners die een dag naar de familie gaan voor vieringen wordt op vraag
van de coördinerend arts nog steeds de 14 dagen kamerisolatie aangehouden.

Cafetaria
Omwille van de coronamaatregelen en de beperking van vrijwilligers zal de
cafetaria vanaf maandag 6 juli in De Reiger kunnen gebruikt worden.
Deze zal slechts 3 dagen in de week open zijn tijdens de bezoekuren (14u00 –
16u00) en dit op maandag, woensdag en vrijdag.
EXTRA OPEN: zondag 12 juli, zaterdag 18 juli, zondag 26 juli en zaterdag 1augustus!
Er zullen een beperkt aantal plaatsen zijn in functie van de maatregelen social
distancing zoals die ook gelden voor horeca.
Elke bewoner kan samen met maximaal 2 bezoekers de cafetaria bezoeken.
De cafetaria is enkel toegankelijk voor bezoekers van bewoners.
Deze regeling geldt zowel voor WZC De Reiger als voor WZC ’t Blauwhof.

Praktische afspraken
Het onthaal neemt nog steeds de afspraken aan en geeft deze door aan de
afdelingen.
De afdelingen houden toezicht op het respecteren van de bezoekuren en het
toepassen van de veiligheidsmaatregelen.
De deuren aan de ingang worden ontgrendeld en gesloten door
onthaalmedewerkers tijdens de week. Voor de avond- en weekendregeling zal
een personeelslid van de gelijkvloerse afdeling de deuren ontgrendelen en sluiten.
Buiten deze bezoekuren dient men aan te bellen.
De scheiding van in- en uitstroom aan de ingang blijft gehandhaafd.
Eind juli wordt geëvalueerd of er meer bezoek kan toegelaten worden onder een
ander regime.

Postbedeling
Aangezien de bezoekersregeling uitgebreid wordt met avond- en
weekendbezoek, zal de post vanaf 1 juli terug in de brievenbussen op de
afdelingen bedeeld worden in plaats van te versturen naar de
familie/contactpersonen.
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Was ophaling
De was kan enkel nog tijdens de bezoekmomenten worden afgegeven en
opgehaald op de kamer.

Voor verdere info als ook voor het doorgeven van e-mailadressen om de
nieuwsbrief te ontvangen, kan u steeds contact opnemen met de medewerkers
van de sociale dienst:
Algemeen: socd.wzc@ocmwtemse.be
Elke Catthoor

03/710.25.65

elke.catthoor@ocmwtemse.be

Nanou Van De Perre 03/710.25.55

nanou.vandeperre@ocmwtemse.be

Ann Verbeke

ann.verbeke@ocmwtemse.be

03/710.26.15

Voorgaande nieuwsbrieven kan u steeds raadplegen op de site van de
Welzijnsvereniging Sleutelzorg: www.sleutelzorgtemse.be
Uitschrijven nieuwsbrief
Wens je deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Antwoord dan gerust op deze
mail met de melding dat u deze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen.
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