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Ardooie, vrijdag 19 februari 2021 

 

Betreft:  Update maatregelen Covid-19 in het Woonzorgcentrum Sint-Vincentius 
 
 

Beste familie en mantelzorger, 

 

Via een eerdere informatiebrief werd u enkele weken geleden op de hoogte gebracht van de 

vaccinatiestrategie binnen onze zorginstelling.  

Recente richtlijnen vanuit de overheid staan nu toe om 10 dagen na de tweede vaccinatie 

versoepelingen toe te staan op vlak van bezoekersregeling.  Onze laatste vaccinatiedatum was 

12/02/2021, de versoepeling voor ons woonzorgcentra gaat dus in vanaf maandag 22/02/2021. 

 

De volledige richtlijnen kunt u lezen verder in de updatebrief, gelieve deze toe te passen bij uw bezoek. 

 
 
DE WIJZIGINGEN IN EEN NOTENDOP:   
 
• Kamerbezoek: 

- 2 kamerbezoekers die om de 14 dagen mogen wisselen, 

   Vb. echtgenoot Marcel én dochter Els zijn tussen 22/2 - 7/3 de kamerbezoekers bij Maria,  

          echtgenoot Marcel én zoon Kris zijn tussen 8/3 - 21/3 de kamerbezoekers en  

          tussen 22/3 - 4/4 zijn zoon Piet én kleinzoon Rudy de kamerbezoekers. 

- geen restricties qua frequentie, duur en tijdstip, 

- fysiek contact (knuffel, kus,…) mag, 

- mondmaskers afnemen in de kamer mag, 

- iets consumeren op de kamer mag, 

- huisdier op bezoek mag. 

 

• Babbeltafel: 

-  1 tafelbezoeker die wekelijks mag wisselen  

    (Hoeft niet strikt uit de bubbel te zijn, vb. een vroegere buurvrouw die graag zou bijpraten.   

      Altijd onderling af te spreken in de familie én met de bewoner.) 

 

• Wandeling/Uitstap: 

-  De bewoner kan de voorziening verlaten, onder dezelfde regels als voor iedereen.  Een winkel- 

    bezoek bijvoorbeeld kan, een bezoek aan verschillende familieleden samen niet. 

-  Bij een wandeling in buitenlucht kan men nu bijkomende personen zien, binnen een maximale  

    groep van 4 (bewoner inclusief).  De niet-kamerbezoekers respecteren hierbij de sociale  

    afstand van 1.5m tussen zichzelf en de bewoner.   

 

 

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

Deze lijn is elke weekdag bereikbaar van 8u tot 18u.   

  

Met vriendelijke groeten,  

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

(dr. Jan Bollengier, dr. Karen Boens, Anne-mie, Greet Dr., Inge, Lien, Evelien, Rebecca) 



  

Covid-maatregelen die u verplicht en strikt dient te volgen in het woonzorgcentrum bij uw 

KAMERBEZOEK  

 

➢ Er worden 2 kamerbezoekers toegestaan per bewoner.   

Deze 2 kamerbezoekers mogen om de 14dagen wisselen.   
 

➢ Bezoek kan tijdens de week en in het weekend, frequentie en duur 

volgens de wens en draagkracht van de bewoner. 
 

➢ U komt binnen langs de hoofdingang waar u zich altijd schriftelijk 

registreert als bezoeker in het onthaal, vooraleer u zich verder begeeft 

naar de lift. 
 

➢ Draag steeds een proper chirurgisch mondneusmasker vanaf het ogenblik 

u in het WZC komt.  Binnen de kamer mag het chirurgisch mondneus-

masker af bij bezoeker én bewoner.  U mag ook iets consumeren op de 

kamer.  Als men gaat wandelen, draagt de bezoeker én bewoner tussen 

de kamer en buitenlucht het chirurgisch mondneusmaker.  In buitenlucht 

kan men het mondmasker afnemen.   
 

➢ Een goede handhygiëne is van essentieel belang om de verspreiding van 

het virus tegen te gaan.  Ontsmet uw handen steeds bij aankomst en bij 

het verlaten van het wzc, de kamer en bij het gebruik van de lift.  
 

➢ Na het bezoek staat de bezoeker zelf in voor het ontsmetten van alle 

aangeraakte voorwerpen en contactoppervlakken (stoel, tafel, klink,…) .  

Ontsmettingsmateriaal staat ter beschikking op de kamer.  
 

➢ Als kamerbezoeker is fysiek contact met de eigen bewoner toegestaan. 

Een huisdier is ook toegestaan. 
 

➢ Neem geen contact met anderen op weg naar de kamer van uw bewoner, 

houd afstand en zoek geen contact met andere bewoners of hun familie.  

Als u een vraag hebt voor de zorgmedewerkers, gebruikt u de oproepbel 

in de kamer en dan komt iemand langs. Blijf aanwezig in de kamer, 

rondwandelen in de gangen of op de leefgroep kan niet.   
  

➢ Rechtstreeks naar de tuin wandelen kan wél mits het behouden van 

afstand van derden.  Buiten kan men bijkomende personen zien, binnen 

een maximale groep van 4 (bewoner inclusief).  De niet-kamerbezoekers 

respecteren hierbij de sociale afstand van 1.5m tussen zichzelf en de 

bewoner. 
 

➢ Kom niet op bezoek indien u een positieve Covid-19 test aflegde in de 

laatste maand, u een hoog-risicocontact had, uit een rode zone komt, u 

gecontacteerd werd door een contacttracer of wanneer u zich niet goed 

voelt! Daarmee helpt u ons zeker om de verspreiding geen nieuwe kans 

te geven.  Mocht blijken dat u als bezoeker besmet bent en u kwam in de 

afgelopen 10d op bezoek, gelieve dit in alle eerlijkheid te melden. 

 

 

 

Bedankt alvast om deze maatregelen correct na te leven!  

We rekenen op ieders engagement! 



  

Covid-maatregelen die u verplicht en strikt dient te volgen in het woonzorgcentrum bij uw 

bezoek aan de BABBELTAFEL  

 

➢ Alle babbeltafels moeten telefonisch gereserveerd worden via Link58 op  

het nummer  051 74 02 67 - elke werkdag bereikbaar tussen 8u - 12u. 
 

 Babbeltafels zijn enkel mogelijk tussen 14u - 17u op zaterdag en zondag.  

Een bezoekmoment duurt 45 min. 
 
 Max. 1 bezoeker die wekelijks mag wisselen.   
 
 Max. 1 babbeltafel per bewoner per week mogelijk. 

 

➢ De maatregelen voor de babbeltafels: 

 Proper chirurgisch mondneusmasker voor bezoeker én bewoner, 

 1.5m sociale afstand met iedereen, 

 goede handhygiëne, 

 bij het binnenkomen ‘Registratie’ en ondertekening ‘Eerverklaring’  

(ligt aan het onthaal van de hoofdingang WZC). 

 

➢ Bezoek komt binnen via de hoofdingang van het woonzorgcentrum. 

De babbeltafels gaan door in het klooster (volg de pijltjes 

‘bezoekersruimte’).  De uitgang van de babbeltafels is via de buitendeur 

naar de kloostertuin 
 
 Wandeling en tuinbezoek vanuit dit bezoek zijn mogelijk, buiten kan men 

bijkomende personen zien, binnen een maximale groep van 4 (bewoner 

inclusief).  Niet-kamerbezoekers respecteren hierbij de sociale afstand 

van 1.5m tussen zichzelf en de bewoner.  Hier verzoeken we families om 

afstand te houden tussen andere wandelaars/bewoners en rustige paden 

te kiezen. 

 

➢ Er wordt momenteel geen drankconsumptie toegestaan (conform 

richtlijnen horeca). 

 

➢ Huisdieren zijn toegestaan. 

 

➢ Kom niet op bezoek indien u een positieve Covid-19 test aflegde in de 

laatste maand, u een hoog-risicocontact had, uit een rode zone komt, u 

gecontacteerd werd door een contacttracer of wanneer u zich niet goed 

voelt! Daarmee helpt u ons zeker om de verspreiding geen nieuwe kans 

te geven.  Mocht blijken dat u als bezoeker besmet bent en u kwam in de 

afgelopen 10d op bezoek, gelieve dit in alle eerlijkheid te melden. 

 

 

 

Bedankt alvast om deze maatregelen correct na te leven!  

We rekenen op ieders engagement! 

 


