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Welzijnsvereniging
Sleutelzorg
WZC De Reiger - WZC ’t Blauwhof
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LDC ’t Achterpoortje
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Clement D’Hooghelaan 8
9140 Temse
www.sleutelzorgtemse.be T: 03 710 25 60

Beste ,
Het aantal Coronabesmettingen in Temse loopt
gelukkig terug.
Gezien deze positieve evolutie achten wij het
mogelijk om ook de bezoekregeling in onze
woonzorgcentra voorzichtig uit te breiden.
De algemene principes die bij een bezoek aan
onze centra in acht moeten genomen worden,
blijven onveranderd.
We breiden wel het aantal bezoekgelegenheden
per bewoner uit van 1 naar 2 momenten per week
en per bezoek kunnen nu indien gewenst 2
bezoekers per keer op de kamer toegelaten
worden.
Belangrijke info betreffende de nieuwe ingang en
parking WZC De Reiger vindt u op het einde van
deze nieuwsbrief.
Alleen met een doorgedreven samenwerking
tussen bezoekers, bewoners en het totale team
van medewerkers binnen onze centra kunnen we
de indijking van het besmettingsrisico zo optimaal
mogelijk realiseren in ieders belang.
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WZC De Reiger en ’t Blauwhof
Aanpassingen bezoekregeling WZC De Reiger en ’t Blauwhof vanaf
MAANDAG 31/08/2020.

Bezoek op de kamer
Deze algemene veiligheidsregels blijven van kracht:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ontsmet altijd je handen bij het binnen komen in het woonzorgcentrum
Draag steeds een mondmasker (door bezoeker zelf mee te brengen)
Reserveer minimaal 24 u vooraf aan
Max 2 bezoekers op de kamer.
Respecteer de uurregeling
Registreer je bij het betreden van de afdeling
Ontsmet na het bezoek de tafel en stoel met de producten die voorzien zijn
Volg de instructies van het personeel op en ga niet in discussie. Zij voeren
de richtlijnen uit die door de directie na grondige evaluatie werden beslist
en opgelegd !
9. Op het einde van de bezoektijd verlaat dan ook de afdeling en het
gebouw en blijf niet hangen.
10. Huisdieren worden niet toegelaten
11. Kinderen mogen op bezoek komen, maar tellen als volwaardig bezoeker.
Indien ouder dan 12 jaar is voor hen ook het dragen van een mondmasker
verplicht.

OPGELET:
Een mondmasker wordt verplicht gedragen door zowel bewoner als bezoeker(s)
tijdens de duur van het bezoek. Ook op de kamer!

Aanpassing bezoekuren vanaf 31/08/2020
Vanaf maandag kan men 2 bezoekmomenten per week per bewoner
reserveren en dit voor maximaal 2 bezoekers per kamerbezoek.
M.a.w. kunnen 4 bezoekers per week een bewoner op de kamer ontmoeten.
We hebben ervoor gekozen om het bezoek nog steeds toe te laten op
kamerniveau. We hielden rekening met de nood aan een zo groot mogelijke
privacy tijdens de bezoekmomenten.
De tijdslots blijven gehandhaafd op 2 uren per bezoek.
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Per week kan men 2 bezoeken reserveren op volgende vaste dagen:
Ma : 14u00 – 16u00
Do : 17u30 – 19u00 (vanaf nu ook elke week te boeken)
Vr :

14u00 – 16u00

Zaterdagbezoek kan men enkel nog reserveren voor WZC De Reiger en dit om
de 2 weken:
Za : 14u00 – 16u00 ( 5 september –19 september in WZC De Reiger)
Op zon- en feestdagen worden geen bezoeken gepland.

Afspraken maken:
Afspraken worden nog steeds telefonisch gemaakt bij het onthaal:
-

WZC De Reiger: op nummer 03/710.25.60
tijdens kantooruren van 9u00 tot 12u00 en 14u00 tot 16u00
WZC ’t Blauwhof: op nummer 03/897.96.80
tijdens kantooruren van 9u00 tot 12u00

-

We vragen uitdrukkelijk om enkel tijdens deze uren te bellen. Indien de lijn bezet
is, bel dan later terug.
Afspraken maken via de afdeling kan niet meer.
Afspraken moeten tenminste een dag op voorhand gemaakt worden.

Wandelen met bewoners
Enkel tijdens de afgesproken bezoekmomenten 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.
We hebben gemerkt dat deze wandelingen soms gekoppeld worden aan
het ontmoeten van derden. Dit is helaas NIET toegelaten!

Gelieve deze uitstappen ook in tijd te beperken.
Bewoners die zelfstandig buiten kunnen wandelen, kunnen dit vrij doen!
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Feesten en bezoek aan familieomgeving – blijft ongewijzigd
Het organiseren van feesten en vieringen wordt in het woonzorgcentrum nog niet
toegelaten.
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
De cafetaria’s blijven voorlopig gesloten!
We werken ondertussen ook aan een nieuwe locatie in WZC De Reiger.
Een drankenautomaat voor WZC De Reiger is in bestelling.

Praktische afspraken
De afdelingen houden toezicht op het respecteren van de bezoekuren en het
toepassen van de veiligheidsmaatregelen.
Gelieve hun richtlijnen op te volgen!
De deuren aan de ingang worden ontgrendeld en gesloten voor de afgesproken
bezoekmomenten. Buiten deze bezoekuren dient men aan te bellen.
De scheiding van in- en uitstroom aan de ingang blijft gehandhaafd.

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.

Was ophaling
De was kan enkel nog tijdens de bezoekmomenten worden afgegeven en
opgehaald op de kamer.
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Lokaal Dienstencentrum ‘t ACHTERPOORTJE
Het lokaal dienstencentrum ’t Achterpoortje heeft sedert 24 augustus 2020 de
capaciteit van het maaltijdgebeuren opgetrokken tot 48 gebruikers. We hopen
jullie allemaal terug te verwelkomen in ons ‘restaurant’!
De inschrijvingen verlopen op dezelfde manier als voorheen:





Vul de lijst per week in
Bezorg de lijst uiterlijk tegen donderdag voor de daaropvolgende week
Bewoners van GAW Elisabeth en Mariadal zijn welkom op dinsdag,
donderdag en in het weekend
Niet-bewoners van GAW Elisabeth en Mariadal zijn welkom op maandag,
woensdag en vrijdag

Ons team zit ondertussen niet stil en is achter de schermen druk bezig met het
voorbereiden van de kalender voor 2021. Hopelijk is tegen dan de pandemie
onder controle en kunnen we doorgaan op het elan van voor de crisis. Hou het in
de gaten en hopelijk kunnen we een rijkelijk gevuld aanbod aan diensten en
activiteiten in 2021 aanbieden.

NIEUWE INGANG EN BEZOEKERSPARKING WZC DE REIGER
Door de werken aan de nieuwbouw is de vertrouwde parking met ingang
Gasthuisstraat en Clement D’Hooghelaan niet langer beschikbaar. Ze wordt
omgevormd van bovengrondse naar ondergrondse parking.
Hierdoor is de ingang van WZC De Reiger niet langer bereikbaar.
We hebben een nieuwe tijdelijke ingang gemaakt alsook een nieuwe parking.
Deze zijn te bereiken via een extra aangelegde weg met ingang langs de
Clement D’Hooghelaan (naast de slagbomen ingang oude parking).
U ziet een verbodsbord dat u echter mag negeren. Opgelet de weg is smal. Er zijn
uitwijkstroken voorzien om 2 richtingsverkeer toe te laten.
Voetgangers en fietsers kunnen WZC De Reiger nog wel bereiken via de ingang
Gasthuisstraat.
De te volgen route is aangegeven.
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Nieuw aangelegde weg naar WZC De Reiger

Bezoekersparking thv feestzaal

Tijdelijke ingang WZC De Reiger

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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