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Beste bezoeker
Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft de richtlijnen aangaande het bezoek verder
versoepeld, wij geven de regeling die ingaat vanaf heden via deze weg mee:

1. Bezoek
Algemene richtlijnen:
- Alle bezoekers dienen zich te registreren bij binnenkomst in het voorziene kaft.
- Iedere bezoeker draagt een chirurgisch mondmasker bij het betreden van het
woonzorgcentrum en ontsmet de contactpunten op de bewonerskamer.
- De bezoekuren worden volledig opgeheven, het woonzorgcentrum is geopend
tussen 8u en 20u. Daarbuiten zijn de deuren gesloten, dit om de veiligheid in onze
instellingen te waarborgen, indien u toch wenst langs te komen kan u aanbellen.
- Er zijn maximaal 2 bezoekers tegelijkertijd aanwezig op de bewonerskamer.
a. Vaste bezoekers
- Het systeem van vaste bezoekers (= knuffelcontacten) blijft behouden, deze
knuffelcontacten kunnen om de twee weken wijzigen. Wijzigingen blijft u
doorgeven via het gekende emailadres: dereiger@ocmwtemse.be.
- Vanaf heden kan iedere bewoner 4 knuffelcontacten hebben.
- Deze knuffelcontacten mogen op de bewonerskamer het mondmasker
afzetten en hoeven de afstandsregels niet te respecteren.
b. Andere bezoekers
Naast de 4 knuffelcontacten kan iedere bewoner ook ander bezoek ontvangen,
deze bezoekers dragen gedurende het hele bezoek een chirurgisch mondmasker.

2. Buiten afspreken
Analoog met de richtlijnen binnen de hele samenleving kunnen bewoners buiten
afspreken met 9 andere personen, hier wordt wel gevraagd afstand te bewaren en
een mondmasker te dragen.

3. Familiebezoek
Familiebezoek blijft mogelijk bij de knuffelcontacten van de bewoners. Gelieve de
afdeling hiervan steeds te verwittigen.

4. Cafetaria
De werking binnen de cafetaria blijft ongewijzigd:
Hier kan maximaal met 4 personen aan een tafeltje worden gezeten.
De cafetaria is dagelijks geopend van 14u tot 17u.
Als u zich, samen met de bewoner, verplaatst naar de cafetaria vragen wij dat ook
bewoners, van zodra zij de afdeling verlaten, een mondmasker dragen.
Opgelet: de cafetaria is enkel toegankelijk voor bewoners met hun bezoek, andere
personen zullen niet worden toegelaten.

Door deze versoepelingen komen wij opnieuw een stapje dichter bij het vertrouwde
leven.
Wij verwachten dat zowel de bezoekers als bewoners zich aan bovenstaande
maatregelen zullen houden.
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