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Beste familie, 

 

Vanaf 18 mei wordt opnieuw bezoek toegestaan in de woonzorgcentra.  Voor jullie 

en ons is het een opgelucht adem halen na een lange periode dat contact met uw 

familielid niet mogelijk was of toch helemaal anders verliep dan voordien. 

Echter, bezoek toestaan zoals voor de Corona crisis is niet mogelijk.  Onze plicht om 

te zorgen voor het welzijn van de meest kwetsbare personen in onze samenleving en 

ook onze plicht om ervoor te zorgen dat het virus zich niet opnieuw ongecontroleerd 

gaat verspreiden dwingt ons om een vrij strikte regeling uit te werken. 

De bezoekregeling wensen wij gefaseerd in te voeren en voor de opstartfase vragen 

we u om begrip voor de volgende richtlijnen : 

• Er wordt één vaste bezoeker per bewoner voorzien.  We streven ernaar om 

voor iedere bewoner één bezoek per week te organiseren. 

• Tijdens het bezoek wordt een mondmasker gedragen door de bezoeker, bij 

voorkeur brengt u dit mee van thuis 

• Aan het begin en op het einde van het bezoek wordt gevraagd om 

handhygiëne toe te passen, handalcohol is voorzien. 

• Eten en drinken tijdens het bezoek is niet toegestaan 

• Bezoek kan enkel doorgaan in een leefruimte/gemeenschappelijke ruimte, 

niet in de kamer.  De principes van social distancing dienen we in de 

beginfase te respecteren : een afstand van minstens 1,5 m.  Ook voorzien we 

een plexiwand om de veiligheid te waarborgen. 

• Het bezoek is vooraf gepland op een bepaalde dag en uur en is beperkt in tijd 

tot 20 minuten.  Het bezoek wordt enkel op weekdagen toegestaan.   

• Om het bezoek op de meest passende manier te organiseren vragen we 

om 2 voorkeurmomenten door te geven : 2 dagen en voor- of namiddag.  

In de mate van het mogelijke wordt daarmee rekening gehouden. 

• Bezoek op andere momenten dan deze die vooraf werden meegedeeld is 

momenteel nog niet mogelijk. 
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• U kan enkel op bezoek komen indien u in de voorbije 14 dagen geen 

symptomen van COVID-19 had en niet positief getest werd.  We wijzen er op 

dat het aangewezen is om je bezoek nog even uit te stellen indien je tot de 

risicogroep behoort (hart- en vaatziekte, chronische ziekte).  Vermenging van 

leefgroepen zijn in die omstandigheden immers te vermijden. 

• Iedere bezoeker schrijft zijn naam en contactgegevens in het 

bezoekersregister.  Daarmee ondertekent u ook een verklaring op eer dat u 

COVID vrij bent.  

• Uw familielid meenemen naar huis voor een bezoek in eigen familiekring is 

niet mogelijk.  Huisdieren kunnen evenmin meegebracht worden. 

• In een eerste fase wordt geen bezoekerstoilet ter beschikking gesteld 

We hopen samen met u dat we op die manier een eerste stap kunnen zetten in de 

afbouw van de zeer strikte maatregelen die ons werden opgelegd.  We kijken immers 

allemaal uit naar een normale en veilige manier van samenleven.   

Gelieve contact op te nemen met het woonzorgcentrum.                                      

Mocht u verdere vragen hebben, aarzel dan niet om ons te contacteren.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 


