
Aan alle familieleden en mantelzorgers van bewoners van wzc Sint-Vincentius, Open 

Kring vzw  

Ardooie, vrijdag  24/07/2020 

 

Beste, 

Betreft: update bezoekmaatregelen Covid19/Corona in het woonzorgcentrum 

Sinds midden juli stijgt het aantal besmettingen met het coronavirus in ons regio 

opnieuw sterk. 

In ons woonzorgcentrum zijn er op vandaag noch bij de bewoners, noch bij de 

medewerkers besmettingen met Covid19, maar samen met u zijn we zeer bezorgd 

voor de komende weken en maanden. 

Onze bewoners zijn erg kwetsbaar en daarom  nam de Vlaamse overheid (de 

Taskforce Zorg onder leiding van mevr. Katrien MOYKENS) donderdagavond 23/07 na 

lang beraad de beslissing om de bezoekregeling voor woonzorgcentra opnieuw 

strenger te maken. 

Het is net om te vermijden dat een algemeen bezoekverbod nodig is, dat de overheid 

nu extra voorzichtigheid vraagt. 

Daarom heeft de outbreakgroep van ons woonzorgcentrum beslist dat vanaf 

maandag 27 juli een inperking van de bezoekregeling ingaat. 

Belangrijke principes:  

Kamerbezoeken zijn niet meer mogelijk en alle bezoeken van maximum 2 bezoekers 

zullen opnieuw in de cafetariaruimte doorgaan met veilige afstand tussen bewoner 

en bezoeker én met chirurgisch mondmasker. 

De bezoeken moeten telefonisch aangevraagd worden via Link58 : 051 74 02 67 

 

Concreet: 

-Bezoeken kunnen voor een bewoner/ koppel met maximum 2 externe bezoekers 

(kinderen onder 12 jaar zijn niet toegelaten) doorgaan elke dag  (ook in het weekend 

op zaterdagnamiddag en zondagnamiddag) tussen 14u en 17u in 5 afgebakende 

zones van de cafetaria en het cafetariaterras (met aandacht voor de social distancing 

en het dragen van chirurgische mondmaskers) en de mogelijkheid tot bestellen van 

drankconsumaties aan onze cafetaria-vrijwilligers). Een bezoek duurt maximum 45 

minuten. Het ophalen en terugbrengen van de bewoner gebeurt ook door een 

vrijwilliger. 

 

- Met het mooie weer, stimuleren we wandelingen op het terrein van Open Kring en 

het klooster tijdens het vastgelegde bezoekuur. 



- Goede handhygiëne, veilige afstand houden (anderhalve meter) en het dragen van 

een chirurgisch mondmasker zijn belangrijke regels die we vragen om te respecteren. 

Textielmondmaskers zijn niet toegelaten en we vragen om een chirurgisch 

mondmasker te dragen vanaf het binnenkomen in ons gebouw. 

Wie geen chirurgisch mondmasker bij zich heeft, kan tot 16 augustus een gratis 

mondmasker krijgen. Vanaf 17 augustus vragen we 0,5 euro per stuk. 

 

-Belangrijk:  De bezoekers kunnen inschrijven voor de contacten in de cafetaria/ 

terras/ wandeling op het telefoonnummer van LINK58 : 051 74 02 67 elke werkdag 

tussen 8u00 en 12u00.  

 

Een bezoek buitenshuis kan voor een bewoner toestaan worden voor volgende 

‘speciale gelegenheden’: 

- Belangrijke familiale gebeurtenissen (jubileums, trouw, bijzondere 

verjaardagen, begrafenis, doopsel,…) 

- Alle zakelijke contacten (bank, notaris, rechtbank) 

- Alle medische/ paramedische consults. 

Deze contacten dienen onder begeleiding te staan van een betrouwbaar familielid/ 

mantelzorger/ vrijwilliger die de veiligheidsregels correct toepast (social distancing, 

dragen van een mondmasker, handen ontsmetten). Eigen vervoer is mogelijk. Spreek 

je afdeling aan om deze bezoeken aan te vragen. 

 

Tenslotte danken we de mantelzorgers en familieleden voor het volgehouden begrip 

en om de opgelijste richtlijnen met respect (en consequent) op te volgen.  

Het blijft van groot belang dat iedereen zijn verantwoordelijkheid blijft opnemen in 

het volgen van de richtlijnen om zo de gezondheid van onze bewoners niet in gevaar 

te brengen. 

Hebt u nog vragen, kan u steeds bellen naar onze coronatelefoon 0465/03 29 75.  

Deze lijn is elke dag bereikbaar van 8u tot 20u. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Renaat Lemey, in naam van het outbreakteam van Open Kring vzw 


