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Beste bezoeker
In WZC ’t Blauwhof is de aangepaste bezoekregeling intussen al een tijdje van kracht.
Door het engagement van onze vrijwilligers kunnen wij er vanaf nu voor zorgen dat bezoek ook
op zondagnamiddag mogelijk is.
Aangezien het overlegcomité een aanpassing heeft doorgevoerd naar het samenkomen van
10 mensen in de buitenlucht zijn ook onze maatregelen daarnaar aangepast.
Een bewoner kan vanaf heden buiten samenkomen met 9 andere mensen, dit uiteraard wel
mits het respecteren van de afstandsregels.

Wij sommen onderstaand graag de huidige bezoekregeling nog even op:
-

-

-

Bezoek is mogelijk op de kamer van maandag tot en met zondag, telkens van 14 tot 17u,
op donderdag is bezoek mogelijk tot 19u
Telefonische reservatie vooraf is niet meer nodig. Het blijft wel verplicht om je bij aanvang
van elk bezoek te registreren aan de ingang.
Iedere bewoner kan 2 vaste bezoekers hebben, deze bezoekers kunnen om de 2 weken
wisselen.
Opgelet: deze 2 bezoekers mogen niet samen aanwezig zijn, u dient als bezoekers dus zelf
af te spreken wie wanneer komt.
De 2 namen die momenteel op de bezoekerslijsten staan ( vaste en wisselende bezoeker)
nemen wij over als vaste bezoekers voor komend weekend.
Vanaf maandag 15/03 kunnen er 2 andere bezoekers langskomen, deze namen kunnen
worden doorgegeven via het gebruikelijke emailadres: dereiger@ocmwtemse.be.
Daarna kunnen deze namen om de 2 weken wisselen.
Indien u op bezoek komt en uw naam staat niet bij de vaste bezoekers, kan u geen bezoek
brengen. U heeft er dus alle belang bij de vaste bezoekers tijdig en correct door te geven.
Een limiet op het aantal bezoeken per bewoner per week is er niet meer
Bewoners mogen het WZC verlaten voor een kort winkelbezoek of wandeling

-

Bewoners kunnen, volgens de algemeen geldende maatregelen, in de buitenlucht met 9
andere mensen samen komen, mits het houden van voldoende afstand. Een bezoek aan
familie thuis wordt door het Agentschap Zorg en Gezondheid nog niet toegelaten.

De algemene veiligheidsvoorschriften blijven uiteraard van toepassing:
U draagt een chirurgisch mondmasker gedurende het hele bezoek, ontsmet de handen bij het
betreden van het WZC en ontsmet alle contactpunten op de kamer met de voorziene spray
en doekjes.
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