Mededeling aan de bewoners, families, naasten
Wijzigingen in ons bezoekersbeleid n.a.v. de federale maatregelen ter
bestrijding van covid-19 van vrijdag 16 oktober 2020

Beste bewoner,
Beste families en naasten,

Vorige vrijdag werden als reactie op de toenemende aantallen besmettingen met covid-19, het aantal
ziekenhuisopnames en het aantal overlijdens, de veiligheidsmaatregelen door de federale overheid opnieuw
verstrengd.
De bubbelgroep werd verder ingeperkt tot 1, thuiswerk wordt weer de norm, horeca wordt gedurende minstens
een maand gesloten, er is een uitgaansverbod ingesteld tussen 24 uur ’s nachts en 5 uur ‘s ochtends,
alcoholverkoop na 8 uur ’s avonds is verboden, …
In het kader van deze maatregelen zien ook wij ons verplicht om ins bezoekbeleid aan te passen.
Concreet nemen we volgende stappen om ons woonzorgcentrum veilig doorheen de pandemie te loodsen:

-

De cafetaria ’t Zilverhof wordt weer gesloten.
’t Zilverhof volgt de regels van horeca. Vanaf maandag 19oktober kunnen bezoekers geen gebruik meer
maken van het cafetaria.
Bewoners mogen nog steeds gebruik maken van ’t Zilverhof, echter enkel met andere bewoners uit hun
eigen bubbel (Terra of Bloesem of de assistentiewoningen )

-

Bezoekers houden zich aan de geldende maatregelen rond registratie, handenhygiëne, mondmaskerdracht.

-

Bezoek is beperkt tot de kamers van de bewoners. Begeef je onmiddellijk naar de kamer en blijf niet praten
met anderen. Verlaat na je bezoek het woonzorgcentrum onmiddellijk.

-

Voorlopig is er nog geen bezoekbeperking in aantallen. Wel wordt het bezoek op de kamer beperkt tot 1
persoon tegelijk (of meerdere personen wanneer die samen een gezin vormen). Gelieve hiermee rekening te
houden.

-

We dringen er op aan om ook tijdens het kamerbezoek het masker te blijven dragen, en afstand te
respecteren. Afwijking hiervan is enkel toegestaan wanneer u expliciet met de andere naasten afsprak dat u
(en geen ander) de bewoner als dat ene nabije contact beschouwt, en dat die dat ook is voor u.
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-

Zoals steeds volgen we de gezondheidstoestand van de bewoners van nabij op.
Wanneer de bewoner ziektesymptomen vertoont, is bezoek niet toegelaten en wordt tot kamerisolatie
overgegaan.
Uzelf kan uiteraard ook niet op bezoek komen wanneer u tekenen vertoont die mogelijk wijzen op een
covid-19 besmetting.

We weten dat dit geen leuke maatregelen zijn, en dat dit inspanningen vergt, zowel voor de bewoners als voor
jullie, bezoekers. Maar enkel door deze inspanningen kunnen we covid hier weren. Daarom vragen we om uw
volharding en medewerking voor dit beleid.

U nu reeds dankend voor uw inzet,
Met hartelijke groet,
Het team van wzc Zilverlinde
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