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Beste bewoner, bezoeker of familielid,

Zoals u reeds in de media hebt kunnen vernemen gaan de besmettings- en ziekenhuiscijfers
aangaande covid-19 opnieuw de verkeerde kant uit. Wij ontvingen zonet de nieuwe
richtlijnen vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid die vanaf vrijdag 29.10.21 van
toepassing zijn.
1. Bezoek
Iedere bewoner kan bezoek op de kamer ontvangen van maximaal 2 bezoekers
tegelijkertijd.
Opgelet: vanaf nu dienen deze bezoekers gedurende hun hele bezoek, inclusief op de
kamer, het chirurgisch masker op te houden!
2. Cafetaria
De cafetaria blijft geopend voor bewoners al dan niet vergezeld van hun bezoekers.
Wij schroeven de capaciteit van onze tafels wel terug, een bewoner kan maximaal met
2 bezoekers naar de cafetaria komen.
3. Covid safe ticket
Vanaf 1.11.21 is het bezit van een covid-safe ticket verplicht voor bezoek aan de
horeca.
Voor de woonzorgcentra is deze verplichting er momenteel niet. Wij zullen dan ook
geen controles uitvoeren op het al dan niet bezitten van een covid safe ticket bij onze
bezoekers.
Wij verwachten uiteraard wel dat dat bezoekers zich verantwoordelijk gedragen en
indien zij zich ziek voelen niet op bezoek komen.

We krijgen ook de vraag of het mogelijk is om een Covid Safe Ticket te krijgen voor de
bewoner. Dit kan je zelf afdrukken via de website www.mijngezondheid.be, hiervoor
heb je wel de identiteitskaart en pincode nodig van de bewoner.
Je kan het vaccinatiecertificaat ook telefonisch aanvragen, dit kan door te bellen
naar het nummer 078 78 78 50 (van 9 tot 19 uur op weekdagen en op zaterdag van 10
tot 18 uur). Hiervoor heb je enkel het rijksregisternummer van de bewoner nodig. Na
ongeveer een week krijg je het certificaat thuis gestuurd.

4. Ventilatie
Aangezien ventilatie een belangrijke factor is in de bestrijding van deze pandemie
willen wij er op aandringen dat kamerdeuren gedurende het bezoek open blijven
staan.
5. Mondmasker
Vanaf heden dringen wij er op aan dat naast onze medewerkers, bezoekers ook onze
bewoners opnieuw een chirurgisch mondmasker zullen dragen bij verplaatsing in het
woonzorgcentrum buiten hun afdeling én tijdens het ontvangen van bezoek op de
kamer.

Alvast bedankt voor jullie medewerking!
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