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Aanpassing bezoekregeling

Beste familie,
Op donderdag 3 september werd vanuit het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid goed nieuws
de wereld ingestuurd : de bezoekregeling in woonzorgcentra kan terug versoepeld worden.
Vanaf woensdag 9 september kan bijgevolg onze bezoekregeling in het woonzorgcentrum
terug worden verruimd, en dit zo lang er geen besmetting wordt vastgesteld:
- Bezoek kan terug van maandag tot en met zondag en dit tijdens de gewone bezoekuren,
zoals van toepassing voor de Covid pandemie
- Bezoek op de kamer is mogelijk
- Een afspraak maken is niet verder nodig
- 2 personen kunnen tegelijk op bezoek komen.
De versoepeling kan onterecht de indruk wekken dat het besmettingsgevaar geweken is. Niets
is minder waar. We willen er met nadruk op wijzen om de aanbevelingen van de Nationale
veiligheidsraad stikt op te volgen. Voor zover als nodig lijsten we die nogmaals op :
- Aandacht om de beperkingen van de sociale bubbel aan te houden
- Gebruik van een mondmasker
- Aandacht voor de anderhalve meter afstand voor bewoners die niet tot jouw sociale
bubbel behoren
- Handhygiëne : handen ontsmetten met alcohol, frequent wassen is evenzeer belangrijk
- De registratie en verklaring op eer blijft behouden
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We vragen nadrukkelijk om u aan deze afspraken te houden. De richtlijn van het Vlaams
Agentschap voor Zorg en gezondheid vermeldt naast de versoepeling ook dat de toegang
mag geweigerd worden aan personen die moedwillig deze elementaire regels naast zich
neerleggen. We zien ons dan ook genoodzaakt deze maatregel onmiddellijk in te roepen en
de toegang tot het woonzorgcentrum te weigeren voor familieleden die zich niet houden aan
de veiligheidsvoorschriften. We hopen alvast dat we deze onaangename sanctie niet hoeven
in te roepen.
Verder blijven we, samen met jou, ons inzetten om het woonzorgcentrum Coronavrij te
houden.
Hartelijk dank voor jullie medewerking.
Met vriendelijke groeten

Christine Rouan
Directeur Zorgcentrum Lemberge
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