Mededeling aan de bewoners, families, naasten

Bezoek in het woonzorgcentrum:
Samen prachtig (en veilig) bezoek maken!
26 juni 2020

Beste bewoner,
Beste families en naasten,

In overeenstemming met de nieuwe richtlijnen de die Vlaamse overheid uitvaardigde, hebben we de
bezoekregeling opnieuw bijgesteld, om het bezoek echter te laten verlopen.
We kunnen dit enkel doen mits medewerking van allen. Daarom dringen we bij elke bezoeker aan op
volgehouden verantwoordelijkheidszin en medewerking.
Dat doe je door je aan de richtlijnen en afspraken te houden. Door je mondmasker steeds te dragen, door
afstand te bewaren en handhygiëne strikt te blijven toepassen, ook nu we allen het gevoel krijgen dat alles “wat
losser kan”.
Onze nieuwe richtlijnen doen opnieuw wat sterker beroep hierop. We kunnen loslaten, in de mate dat jullie
de afspraken die blijven bestaan, kunnen naleven. En wanneer dat niet zo is, zullen we dat zien aan
besmettingen in het wzc, en zullen we worden verplicht de maatregelen opnieuw aan te halen.
Vanaf dinsdag aanstaande, 30 juni, gaan de nieuwe maatregelen in. Die zien er als volgt uit:
-

-

-

Eénmalige registratie voor bezoek blijft noodzakelijk. Je kan dat via deze link doen.
Dit is nodig omdat het wzc verondersteld wordt in geval van een eventuele uitbraak contacttracing te
kunnen gaan ondersteunen.
Voor je het wzc betreedt, zal je jezelf via een aanmeldingsformulier aanmelden. Daarin geef je ook een
verklaring op eer dat je symptoomvrij bent, en dat je je akkoord verklaart de bezoekafspraken strikt te
volgen. Bij het verlaten van het woonzorgcentrum dien je ook dit aan te geven in het formulier.
Bezoek kan enkel mits het permanent dragen van een mondneusmasker. Bij voorkeur is dit een zgn.
Chirurgisch Mondneusmasker (CMM). Dit biedt immers de beste bescherming van de omgeving en ook van
uzelf. Wanneer je geen CMM bijhebt, kan je dit bij de ingang kopen. Desgevallend wordt ook een goed
afsluitend stoffen mondneusmasker aanvaard.
Bezoek is op alle dagen, BEHALVE maandag, toegestaan tussen 13.30 en 16.30 uur.
Bezoek is ENKEL mogelijk op de bewonerskamer, of in de tuin van het wzc.
Bezoekers gaan rechtstreeks naar de kamer van de bewoner, en vragen via het beloproepsysteem om de
bewoner naar de kamer te laten brengen.
Zorgmedewerkers zijn de hele dag druk in de weer met zorg verstrekken en zullen mogelijk niet onmiddellijk
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na je oproep kunnen verschijnen. We vragen je desgevallend hiervoor begrip te hebben, hoffelijk te blijven,
en wat geduld te oefenen.
Ga in geen geval zelf de gangen in of naar de leefgroep. Op dat moment verhoog je immers onnodig het
verspreidingsrisico.
Vanaf volgende maand is ook onze cafetaria ’t Zilverhof weer geopend voor bewoners en bezoekers, en wel
op woensdagen en vrijdagen, van 14 tot 16.30 uur. Weliswaar dienen daar de sociale distancing afspraken te
worden gerespecteerd. Er is dus beperking van aantal beschikbare tafels en stoelen.

We weten dat we niet onverhoopt op uw steun en inzet voor deze maatregelen beroep doen. Wees met ons
samen verantwoordelijk en draag door het volgen van de instructies mee zorg voor je naaste, en voor alle
bewoners van het wzc. Zo werken we samen hard verder aan het weer open stellen van ons wzc.
Omdat de vrijheidsgraden van het bezoekbeleid nu erg vergroten, zetten we ondertussen een verdere
doorgedreven monitoring in van de gezondheidstoestand van de bewoners. Op die manier hopen we tijdig
eventuele eerste symptomen te kunnen detecteren, en adequate maatregelen te kunnen treffen. Individuele
kamerisolatie van bewoners met tekenen die aan covid doen denken is daarbij een eerste, en noodzakelijke
stap. Kamers waarin kamerisolatie wordt geboden, zijn te allen tijde enkel toegankelijk voor het hiervoor
aangeduid personeel. Deze kamers zijn duidelijk gemarkeerd met affiches op de gesloten deur. Ga deze kamers
nooit binnen. Wanneer dergelijke affiche op de kamerdeur van uw naaste hangt, raadpleeg dan de verpleging
voor de kamer binnen te gaan. In deze kamers dienen immer strikte hygiënemaatregelen te worden gevolgd.
Waarover we u graag informeren wanneer nodig.
Met hartelijke groet vanwege de medewerkers van wzc Zilverlinde
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