Mededeling aan de bewoners, families, naasten

UPDATE BEZOEKMAATREGELEN
8 november 2021

Beste bewoner,
Beste families en naasten,

De cijfers die we weer dagelijks horen, bevestigen wat we allemaal vreesden: er komt een nieuwe stevige
corona-golf op ons af en hoewel we dromen van meer ongedwongen contact, zal alertheid nog een tijdje
noodzakelijk zijn.
De algemene corona-maatregelen werden aangescherpt, en zoals te verwachten, heeft dat ook gevolgen voor
jullie bezoek aan het woonzorgcentrum. Alsnog zijn in het woonzorgcentrum geen noemenswaardige coronaproblemen. De maatregelen die we nemen rond bezoek passen in het kader van algemeen coronapreventiebeleid.
Vanaf dinsdag 9 november zijn de nieuwe bezoekmaatregelen de volgende:
-

Kom enkel op bezoek wanneer je zelf overtuigd bent dat je niet ziek bent, en wanneer je géén symptomen
hebt. We veronderstellen dat elke bezoeker een covid safe ticket (CST) moet kunnen voorleggen bij
zijn/haar bezoek. We zullen dit niet controlleren, maar vragen dat elkeen diens verantwoordelijkheid
opneemt.
Bij symptomen of klachten blijf je thuis, volg je de preventie- en testmaatregelen en raadpleeg je je arts.

-

Bezoek aan een bewoner in het woonzorgcentrum blijft mogelijk, mits volgen van de algemene
preventiemaatregelen, en mits het correct dragen van een chirurgisch mondneusmasker.
Ook handhygiëne blijft cruciaal, gebruik daarom bij het binnenkomen en verlaten van het wzc de ter
beschikking gestelde handgel, en ontsmet uw handen er grondig mee. Doe dit ook tijdens het bezoek vaker.
Bewaar afstand tot je bewoner en tot anderen. Verplaats je niet meer of langer dan noodzakelijk. Vermijd
contact met anderen, waarvoor je niet op bezoek komt. En zorg, bij bezoek op de kamer, voor voldoende
ventilatie. Draag ook op de kamer steeds je mondneusmasker.

-

Cafetaria ’t Zilverhof volgt de regels die in de HORECA gelden. Voor bezoek aan de cafetaria is het
voorleggen van een geldig covid safe ticket (digitaal of op papier) noodzakelijk. Dit zal worden
gecontroleerd, en u zal de toegang tot cafetaria worden ontzegd zonder geldig CST. Bewoners dienen in ’t
Zilverhof geen CST voor te leggen, omdat we hun toestand op de voet opvolgen, en testen bij het minste
teken.
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-

Bewoners die bv. met familie naar buiten gaan en daarbij een restaurant bezoeken, naar een voorstelling
gaan, … dienen daarvoor te beschikken over een geldig CST. WZC Zilverlinde heeft voor alle bewoners een
CST aangevraagd, gebaseerd op de informatie waarover we beschikken. De bewoners kunnen hierover
beschikken dit zodra beschikbaar, desgevallend kan het bij het zorgteam worden opgevraagd.

We rekenen er op dat jullie ook nu weer begrip opbrengen voor de maatregelen, en dat jullie deze maatregelen
mee dragen. Want alleen zo helpen we samen corona de wereld uit. Of toch minstens “terug in zijn kot”.

En ondertussen kijken we uit naar hoopvollere dagen!

Met hartelijke groet,
Het team van wzc Zilverlinde
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