04 mei 2021
Beste bewoner,
Beste familie,

Deze morgen maakte ik heel voorzichtig een vreugdesprongetje na het afsluiten van het Corona Crisis
overleg.
We mogen u dan ook goed nieuws brengen.
Vanaf maandag 10 mei, kunnen we de volgende versoepelingen doorvoeren in onze voorziening :
De bezoekregeling :
 De voordeur zal opnieuw dagelijks openstaan van 10u tot en met 19u,
 Iedereen mag langskomen, maar maximum met 2 bezoekers op de kamer tegelijkertijd. We
vragen dan ook dit ten allen tijde te respecteren, en dit onder elkaar af te spreken! Er moet dus
geen afspraak meer worden gemaakt,
 Verluchten blijft uitermate belangrijk. Daarom vragen wij om tijdens het bezoek op de kamer het
raam zoveel mogelijk op kipstand te laten staan,
 Willen de kleinkinderen langskomen? Bovenop de 2 bezoekers kan 1 kind jonger dan 12 jaar
meekomen. Een kind ouder dan 12 jaar telt mee als 1 van de 2 bezoekers. We vragen ook aan de
kinderen boven de 12 jaar om een chirurgisch mondmasker te dragen,
 Wilt u, als bewoner, op familiebezoek ? Dit kan als u de nationaal geldende richtlijnen in kader
van Covid volgt (beperking van aantal mensen die u ziet, het dragen van een mondmasker als
afstand van 1.5m niet kan worden gerespecteerd,..)
Naar aanleiding van deze versoepelingen, zal er veel bezoek in huis komen en kunnen bewoners op
familiebezoek. Daarom vragen wij met aandrang dat onze bewoners opnieuw buiten hun kamer zoveel
mogelijk hun chirurgisch mondneusmasker dragen. Dit omdat in de meeste gevallen de afstand van
1.5m niet kan worden gegarandeerd.
De cafetariawerking wordt terug opgestart :
 Zoals voorheen is de cafetaria terug open op maandag - woensdag - vrijdag - zondag. Telkens van
14u tot 16u30.
 De bewoner kan met zijn bezoek opnieuw naar de cafetaria komen en gebruik maken van het
terras
 Externen hebben nog géén toegang tot de cafetaria,
 Het nuttigen van drank is toegelaten,
 Bij verplaatsingen van, naar en tussen de tafels, is het dragen van een chirurgisch mondmasker
verplicht
 U mag maximum met 4 personen aan één tafel (de bewoner, zijn 2 bezoekers en eventueel 1 kind
beneden 12 jaar)

 Afstand houden dient ook in de cafetaria te worden gerespecteerd

Verder blijven alle basisregels behouden!
 Handen ontsmetten, chirurgisch mondmasker plicht, afstand houden,
 Registreren bij binnenkomen, dit nog steeds om contacttracing te kunnen uitoefenen indien
nodig,
 Aan het onthaal staat nog steeds ontsmettingsmiddel en doekjes om na uw bezoek de
touchpunten op de kamer te ontsmetten.

We willen u niet ontmoedigen, maar aan dit alles hangt wel een voorwaarde die ons wordt opgelegd door
het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en die luidt als volgt:
“de vaccinatiegraad blijft de drempel voor deze versoepeling en ook voor volgende versoepelingen”
d.w.z. dat we als woonzorgcentrum steeds 90% gevaccineerde bewoners en 70% gevaccineerde
medewerkers moeten hebben. We doen er dus alles aan om deze getallen te behouden, zeker ook door
blijvend campagne te voeren: “laat u vaccineren!”

Hebt u toch nog vragen omtrent onze bezoekregeling, stel ze gerust.
Wij zijn steeds bereid te luisteren, u kan ons telefonisch, maar ook via e-mail bereiken.
Tel : 09/250.67.20
e-mail: info@hfkieldrecht.be
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