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Beste bezoeker,

Via deze weg willen we jullie een stand van zaken
meegeven van de huidige situatie in onze woonzorgcentra.

Vriendelijke groet,
De directie

Vaccinaties
De vaccinatie in WZC ’t Blauwhof is intussen volledig afgerond.
In WZC De Reiger vindt op 2 maart de laatste vaccinatieronde
plaats, op dit moment wordt de laatste groep personeelsleden
van WZC De Reiger voor de 2e keer gevaccineerd.
Op 2 maart is omwille van deze vaccinaties in WZC De Reiger
geen bezoek mogelijk.
Bezoekregeling
Een grote versoepeling aangaande de bezoekregeling is
momenteel nog niet mogelijk in de woonzorgcentra. Het
Agentschap Zorg en Gezondheid legt ons nog steeds de
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beperking op om 1 vaste bezoeker en 1 wisselende bezoeker om de 2 weken aan te houden.
Wel willen we vanaf vrijdag 19/02 meer contactmomenten mogelijk maken.
Vanaf 22/02 wordt de beperking van het aantal bezoekers per dag per afdeling opgeheven.
Een andere aanpassing die we willen doen is het bezoek verlengen tot 17u. Opgelet: u dient
wel voor 16u in het woonzorgcentrum binnen te komen maar kan dus blijven tot 17u.
Het systeem van voorafgaand reserveren en het registreren bij aanvang van uw bezoek blijft
verder lopen zoals het nu is.
De algemene veiligheidsvoorschriften blijven behouden: u ontsmet uw handen bij het
betreden van het woonzorgcentrum, draagt een chirurgisch mondmasker gedurende het hele
bezoek, uw houdt afstand en neemt een ontsmettende spray mee om de contactpunten in
de kamer te ontsmetten.
Gezien de vaccinatiegraad binnen de algemene bevolking nog onvoldoende is, raden wij
familiebezoek thuis nog steeds af. Bewoners die ervoor kiezen om toch op familiebezoek te
gaan, dienen daarna 10 dagen in kamerisolatie te blijven. Korte wandelingen en andere
contacten in openlucht zijn wel toegestaan, binnen de algemeen geldende richtlijnen.
Op deze manier trachten we tegemoet te komen aan de nood tot meer contact en we
hopen de komende weken nog verdere versoepelingen mogelijk te maken.
Alvast bedankt voor jullie medewerking,
De directie

Voor verdere info als ook voor het doorgeven van e-mail adressen 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
Nanou Van De Perre
03/710.25.55
Ann Verbeke
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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