Lebbeke, 29/10/2020

Betre/: Aanpassing bezoekregeling vanaf 30/10/2020
Beste familieleden,
Zoals jullie weten, zijn alle personeelsleden en bewoners tweemaal getest geweest. Dit om zeker te
zijn of er wel of geen besmeFngen aanwezig zijn in het woonzorgcentrum.
Uit deze resultaten is gebleken dat we 1 persoon hadden die posiJef tesKe op covid.
Vanaf 30/10/2020 zal de bezoekregeling terug volledig opgestart worden.
Er zal slechts één vaste bezoeker mogen langskomen, tussen 14.00-17.00 uur. Dit bezoek zal alle
dagen mogelijk zijn behalve op zondag. Deze zal mogen plaatsvinden op de kamer en zal beperkt
worden tot maximaal 60 minuten. We vragen aan u en uw familie om onderling af te spreken welke
persoon dit zal zijn. Kinderen onder de 12 jaar en huisdieren zijn niet toegelaten. Om de 2 weken mag
iemand anders van de familie als vaste bezoeker komen.
U dient zich vooraf te registreren via hKp://reservaJe.wispelaere.be/ ten laatste de dag ervoor voor
16.30u. Voor zaterdag dient de registraJe ten laatste de vrijdag ervoor voor 16.30u te gebeuren.
Bezoek dient het gebouw binnen te komen via de hoofdingang en zich daar te registreren. Het
gebouw dient men te verlaten via de automaJsche schuifdeur naast de cafetaria, gelieve steeds de
kortste route naar buiten te nemen.
Herinnering aan de algemene maatregelen:
- Kom niet op bezoek indien u symptomen hee/ en tot een week na het verdwijnen van de
symptomen;
- Draag een (bij voorkeur chirurgisch) mondneusmasker over mond en neus;
- Ontsmet uw handen bij het betreden en het verlaten van het gebouw, alsook voor en na het
kamerbezoek;
- Kom niet in de gemeenschappelijke ruimtes;
- Neem de kortste weg naar de kamer en blijf niet staan in de gangen;
- Beperk uw bezoek tot 1 kamer en ga niet bij meerdere bewoners op bezoek.
Bezoekers die zich niet houden aan deze afspraken worden hierop aangesproken. Bij weigering kan de
bezoeker de toegang tot het woonzorgcentrum worden ontzegd.
We volgen de situaJe nauw op en blijven verder evalueren. Bij wijzigingen houden we jullie verder op
de hoogte.
We danken u voor het begrip!
Hoogachtend
DirecJe Huize Wispelaere

