Mededeling aan de bewoners, families, naasten

UPDATE BEZOEKREGELING
maandag 28 september 2020

Beste bewoner,
Beste families en naasten,

Hoe gaat het met jullie?
Nu de herfst weer zijn entree maakt en covid-19 tóch niet weg is, zoals we allen hoopten, en sommigen ook écht
blijken te denken, duimen we voor een goede gezondheid voor jullie allen, met vele en fijne contacten, en met
het gezonde verstand om te doen wat nodig is om covid-19 samen in te dijken en terug te dringen.
En dat gezond verstand hébben jullie! We willen jullie hartelijk danken voor jullie medewerking bij het realiseren
van onze bezoekregeling. Jullie volgen de instructies, én hebben aangename contacten met familie en naasten.
Het is enkel door onze gezamenlijke volgehouden inzet dat dit nieuwe bezoek een succes zal blijven. Dus
daarom, naast een pluim, ook een vraag met enige aandrang: “Doe zo verder! Hou vol en hou je strikt aan de
afspraken!”

Hieronder zetten we nog even op een rijtje welke afspraken op dit moment gelden:
-

Er is registratieplicht.
Elke bezoeker dient zich te identificeren door zijn naam en andere gegevens in te vullen in de registers die
aan het onthaal liggen. We vragen uitdrukkelijk om telkens je het wzc betreedt, LEESBAAR je naam,
telefoonnummer, bezocht persoon op te geven, en dit omwille van contact tracing mogelijkheden.

-

Kom enkel fit op bezoek.
Je helpt er niemand mee wanneer je de kans loopt covid-19 te verspreiden. Kom daarom niet op bezoek als
je je niet goed voelt, of symptomen hebt die mogelijk verwijzen naar een covid-besmetting. Overleg in dat
geval met je huisarts wat je voor je eigen gezondheid best dient te doen, en volg die afspraken strikt op.
We wijzen er hier nogmaals op dat je, bij het invullen van het bezoekregister óók een verklaring op eer
aflegt, waarin je verklaart bij je weten geen van de ziektetekenen te hebben. Zulke verklaring op eer is géén
loos vodje papier, en toont je engagement om covid-19 in wzc Zilverlinde te weren!

-

De gouden regels voor covid-preventie gelden ook in wzc Zilverlinde:
Strikte handenhygiëne is noodzakelijk. Maak daarom veelvuldig gebruik van de handgels die overal te
vinden zijn.

Pagina 1 van 2

WZC Zilverlinde vzw
Berkenstraat 15 • B-2250 Olen • Tel 014/26 26 20 • info@wzczilverlinde.be • www.wzczilverlinde.be

Hou voldoende afstand van anderen tijdens je bezoek. Ten aanzien van medewerkers en andere bezoekers
is dat steeds minstens anderhalve meter. Ook voor je bezoek is anderhalve meter een goed idee. Zo
minimaliseer je overdracht kansen voor het covid-virus.
Draag je mondmasker steeds op de juiste manier: het bedekt je mond én neus, sluit mooi aan onder je kin
en aan de zijkant. Raak je mondmasker nooit vooraan aan.
Het is toegelaten het mondmasker af te zetten, wanneer je op de kamer bent of wanneer je aan een tafeltje
zit in de cafetaria ’t Zilverhof. Hou in die gevallen zeker voldoende afstand, zowel van je naaste als van
anderen.
Heb je vragen over de zorg voor je naaste, spreek dan de medewerkers van het zorgteam aan. Zij helpen je
graag verder. Heb je vragen over ons covid-19 beleid, neem dan contact op met Rudi Veekhoven, afgevaardigd
bestuurder of Roel Van de Wygaert, beleidsmedewerker.

Uitzonderlijk zal er op maandag 19 oktober aanstaande geen bezoek mogelijk zijn in het wzc.
In de namiddag plannen we met steun van vzw Keizer Karel Olen een verwenactiviteit voor de bewoners.
Jammer genoeg is dat nog steeds niet mogelijk in aanwezigheid van bezoek. En om organisatorische redenen is
het beter om dan ook éénmalig geen bezoek te laten doorgaan die dag. Uiteraard houden we jullie op de
hoogte hiervan. Hartelijke dank alvast aan vzw Keizer Karel Olen voor dit mooie initiatief.

Net zoals jullie kijken wij uit naar een wereld waarin covid weer “in zijn kot” zit.
Ondertussen danken we jullie voor jullie volgehouden interesse en medewerking!
Met Vera Lynn neuriën we ondertussen mee: “We will meet again, don’t know where, don’t know when. But
we will meet again one fine day…”

Met hartelijke groet,
Het team van wzc Zilverlinde
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