Mededeling aan de bewoners, families, naasten

aanpassing van de bezoekregeling
28 augustus 2020

Beste bewoner,
Beste families en naasten,

Op basis van de meest recente informatie over de covid-19 pandemie in Vlaanderen en Antwerpen, de richtlijnen
van de federale en Vlaamse overheid, én de ervaring die we zelf met bezoekregeling opdeden in de voorbije
maanden, hebben we onze bezoekregeling bijgesteld.
We denken dat we bezoek met jullie aller medewerking op een veilige manier wat vrijer kunnen organiseren.
We zien immers dat de meeste bezoekers zich prima houden aan de afspraken, en dat het bezoek veelal conform
en positief verloopt. Dank daarvoor.
Hoe ziet de nieuwe bezoekregeling er uit?
-

Vanaf 1 september kan bezoek opnieuw doorgaan in de cafetaria, ’t Zilverhof. Wanneer de cafetaria
geopend is, kunnen bewoners en hun gasten iets consumeren.
Het bezoek volgt daarbij de regels van horeca: tot wanneer je aan een tafeltje zit, draag je mondmasker. Je
kan je tafeltje enkel verlaten met mondmasker. Je kan geen contact hebben met mensen aan andere
tafeltjes. Je dient te allen tijde een veilige afstand te bewaren van je familielid en van anderen.
Een aantal plaatsen in ’t Zilverhof blijven voorbehouden voor bewoners ZONDER bezoek.

-

Voorlopig kan bezoek op de kamers nog niet. Na evaluatie van de huidige versoepeling bekijken we op
korte termijn of kamerbezoek opnieuw mogelijk wordt en onder welke voorwaarden. We hopen jullie hier
spoedig goed nieuws over te kunnen melden…

-

Bezoekdagen en -uren blijven onveranderd: jullie zijn welkom tussen 14 en 17 uur, op alle weekdagen en in
het weekeinde. Enkel op maandag is er geen bezoek mogelijk. Registratie voor bezoek is verplicht. Bij het
binnenkomen van het wzc zal je ook nog steeds het aanwezigheidsregister dienen in te vullen.

De algemene, ons door gezond verstand en de betrokken overheden opgelegde maatregelen blijven nog steeds
van kracht, en cruciaal voor preventie van covid-19 besmetting: een perfecte handhygiëne, behouden van sociale
afstand van minstens anderhalve meter, correct dragen van een mondneusmasker behalve wanneer duidelijk is
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aangegeven dat het niet moet (i.c. aan de tafeltjes in ’t Zilverhof) en hoesten en niezen bij voorkeur in
wegwerpzakdoekjes.
Aandacht voor symptomen bij jezelf en je naasten is ook belangrijk: kom niet op bezoek wanneer je je ziek voelt
of symptomen hebt, maar ga naar je huisarts en laat je testen! Respecteer testresultaten, contact-tracing en
aanbevelingen rond thuis-isolatie. Enkel wanneer iedereen die verantwoordelijkheid opneemt, kunnen we
samen covid-19 verslaan.
Het “lossen” van de afspraken rond bezoek in wzc Zilverlinde kan enkel mits jullie aller medewerking. We doen
daar ook nu weer beroep op, in de wetenschap dat jullie hier gemotiveerd aan meewerken. Wanneer we
merken dat deze nieuwe afspraken tot risicovolle situaties leiden, wanneer besmettingen zouden verschijnen of
wanneer de omstandigheden ons daartoe verplichten, zullen we de bezoekregeling herevalueren.
Samen op weg naar het “nieuwe normaal”! Wij kijken alvast uit naar dat beetje extra leven en warmte dat deze
nieuwe regeling en de heropening van ‘t Zilverhof in huis zal brengen, nu de weergoden lijken te stoppen met
zomeren…
Tot binnenkort,
Met hartelijke groet,
Het team van wzc Zilverlinde
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