Mededeling aan de bewoners, familie, naasten
Zalig kerstfeest en een fijn nieuwjaar, … Al zullen de feestdagen anders verlopen dan we normaal zijn, …
21 december 2020
Beste bewoner,familie en naasten,
Graag wensen wij jullie een gezond en fijner 2021.
Laat er ons samen het beste van maken,
We beseffen maar al te goed dat er veel van iedereen gevraagd wordt en dat we onze familie missen. We willen
samen zijn en dat is een normaal verlangen. Maar welke prijs willen we daar vandaag voor betalen, …
Mogen wij aan iedereen vragen om de richtlijnen van WZC Zilverlinde strikter op te volgen, a.u.b.
Help ons om Covid buiten te houden. Kom enkel op bezoek als je zelf de richtlijnen strikt opvolgd, in het
bijzonder het dragen van een mondneusmasker en het steeds respecteren van de veiligheidsafstand van 1,5 m.
Bezoek is mogelijk vanaf 13:30 tot 16:30 en dit elke dag.
Omwille van de epidemiologische situatie en de kwetsbaarheid van de bewoners, worden volgende extra
voorzorgsmaatregelen genomen:
Één vast nauw contact, op kamer mogelijk, waarbij zowel bezoeker als bewoner een chirurgisch
mondneusmasker (een textiel masker kan niet!) dragen om het risico op besmetting in deze situatie te beperken.
Dit nauw contact blijft dezelfde persoon tot de lopende richtlijnen veranderen. Maak hierover zelf afspraken
binnen de eigen familie.
Ondertussen kan de bewoner buiten dit nauw contact één sociaal contact, die om de twee weken kan wisselen,
met respect voor afstandregels, hygiënemaatregelen en met een chirurgisch mondneusmasker door zowel de
bewoner als door de bezoeker, ontvangen in ’t Zilverhof. Dit bezoek komt niet op de woonkern.
Indien je zelf niet het nauw contact bent, vraag je aan het onthaal om de bewoner naar ’t Zilverhof te brengen.
Wanneer het onthaal gesloten is, bel je naar de verpleegkundige van de woonkern. Men zal je familielid naar ’t
Zilverhof brengen. Bellen kan via:
•
•
•

De deurbel links in inkomsas.
Naar 014/26 26 20
Door gebruik te maken van de interne telefoon, welke in ’t Zilverhof staat. (Openhaard / TV zithoek)

Geschenken, bloemen en ander lekkers voor de bewoner mag je zelf afgeven aan de bewoner. Het zal hen plezier
doen.
Toegang tot WZC Zilverlinde blijft enkel mogelijk als men de regels strikt respecteert. Laat ons samen onze
verantwoordelijkheid opnemen. Enkel op deze manier kunnen we de feesten Covid – vrij ingaan.
Mogen wij er op drukken om niet op de woonkernen rond te lopen als je niet het nauwe contact bent!
Laat het ons veilig houden, help ons Covid buiten te houden.
Help ons om het woonzorgcentrum niet opnieuw te moeten sluiten.
Met dank voor het begrip,
Met hartelijke groet,
Het team van wzc Zilverlinde
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