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Beste bezoeker,
Wij kunnen deze nieuwsbrief starten met positief nieuws, de coronacijfers in
onze woonzorgcentra evolueren bijzonder gunstig.
WZC De Reiger is momenteel volledig covid vrij, geen enkele bewoner of
medewerker verblijft nog in isolatie.
In WZC ’t Blauwhof werd vorige week 1 personeelslid positief getest op covid,
dit personeelslid is momenteel thuis in isolatie.
Daarnaast testten nog 2 medewerkers positief, dit gaat echter om oude
besmettingen waardoor deze medewerkers niet meer besmettelijk zijn en
verder veilig aan de slag kunnen blijven.
Wij volgende de situatie uiteraard verder nauw op en blijven uiterst alert voor
eventuele alarm signalen.

Gezien deze positieve signalen kunnen wij onze bezoekregeling beperkt
versoepelen.
Vanaf maandag 30.11.2020 wijzigt de regeling aangaande de vaste
bezoekers.
Iedere bewoner behoudt 1 vast contact, deze bezoeker blijft voor
onbepaalde duur dezelfde, daarnaast kan iedere bewoner een 2e bezoeker
ontvangen, deze bezoeker mag 2-wekelijks wisselen.
Om het bezoek verder vlot te laten verlopen geeft u ons de namen van deze
bezoekers door.

U stuurt hiervoor een e-mail naar : dereiger@ocmwtemse.be met hierin
duidelijk volgende gegevens vermeld:
- Instelling ( De Reiger of ’t Blauwhof)
- Naam bewoner
- Naam vaste bezoeker
- Naam wisselende bezoeker
De wisselende bezoeker blijft tot 14/12/2020 dezelfde, indien u deze bezoeker
na 14/12/2020 wenst te wijzigen kan u ons via bovenstaand e-mailadres de
nieuwe naam doorgeven.
Opgelet! Indien tijdens de reservatie blijkt dat uw naam niet op de
bezoekerslijst staat zal u geen reservatie kunnen maken.
U dient zowel de naam van de vaste als van de wisselende bezoeker aan ons
door te geven alvorens u een afspraak maakt voor het bezoek vanaf
30/11/2020.
Deze mail met de namen van de bezoekers vervangt echter niet de
reservaties via het gsm-nummer, dit blijft nodig!

Aangezien de feestdagen stilaan naderen en deze voor iedereen anders
zullen verlopen dan normaal werken wij momenteel aan een bezoekregeling
voor deze periode. Uiteraard is alles afhankelijk van de cijfers en algemene
maatregelen op dat moment maar wij doen er alles aan om voor onze
bewoners ,ook in deze periode, maximaal bezoek te laten doorgaan. Hierover
wordt later concreet gecommuniceerd.
In bijlage vindt u de algemene richtlijnen aangaande onze huidige
bezoekregeling.

Wij willen jullie nogmaals danken voor de flexibiliteit en begrip voor de huidige
situatie.
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