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NIEUWE RICHTLIJNEN VANAF ZATERDAG 8 MEI 2021 

 

Beste familielid, mantelzorger en bezoeker, 

De Covid-19 situatie in onze samenleving begint wat te stabiliseren. Gezien de hoge 

vaccinatiegraad bij zowel de bewoners als medewerkers in ons woonzorgcentrum kunnen 

we onze maatregelen versoepelen volgens de modaliteiten vastgelegd door de Vlaamse 

Covid-19 Taskforce specifiek voor de woonzorgcentra.  

Vanaf 8 mei gaan onze deuren dagelijks terug open voor bezoekers van ’s morgens tot ’s 

avonds met volgende maatregelen: 

• Bewoners kunnen terug vrij bezoek ontvangen. Bezoek is onbeperkt in aantal.  

• De bewoner behoudt de mogelijkheid om twee nauwe contacten 

(= knuffelcontacten) aan te duiden, die zonder chirurgisch mondneusmasker op de 

kamer kunnen zijn en waar waarbij fysiek contact mogelijk is. Die contacten kunnen 

tweewekelijks wisselen. 

De andere bezoekers worden omschreven als ‘sociale contacten’ , waarbij op ieder 

moment van hen verwacht wordt dat ze afstandsregels respecteren en steeds een 

chirurgisch mondmasker dragen, ook op de kamer. 

• U kan enkel binnenkomen via de hoofdingang in de Kortrijksestraat 58 .  

o U dient zich nog steeds te registreren (graag een eigen balpen voorzien) en de 

handen te ontsmetten bij het binnenkomen.  

o U dient nog steeds een chirurgisch mondneusmasker te dragen in het 

woonzorgcentrum. 

• Maximum 2 bezoekers tegelijk zijn op de kamer toegelaten. We vragen dan ook als 

familie, bezoeker om onderling af te spreken wie wanneer komt en het bezoek dus te 

spreiden.  

• We vragen om tijdens uw kamerbezoek het raam op een kier te zetten in het kader 

van een goede ventilatie. Ook het ontsmetten van de tafel en stoel blijft belangrijk. 

• Bezoekers zijn nog steeds niet toegelaten in de leefruimtes.  

• Eten en drinken in de kamers zijn nog niet toegelaten.  

• Wie kan niet op bezoek komen?  

o Kinderen onder de 12 jaar  

o Bezoekers die de voorbije 14 dagen positief getest zijn  

o Bezoekers die een hoog-risicocontact hadden  

o Bezoekers die terugkeren uit een rode zone  

o Bezoekers die zich ziek voelen .  

• In de buitenlucht en buiten de muren van het WZC kan de bewoner tot 9 bezoekers 

ontvangen (buitenbubbel van 10 volgens de Nationale Richtlijnen). Daar kunnen dus 



ook kleinkinderen onder de 12 jaar ontmoet worden. We stimuleren om bezoeken 

zoveel als mogelijk buiten te laten plaatsvinden. 

• We starten tijdens de weekdagen van dinsdag tot en met vrijdag tussen 14u en 

16u30 een buitenbar in de tuin van het wzc die enkel open zal zijn bij mooi weer. Er 

wordt een assortiment van drankjes aangeboden in blik met wegwerpbekertje (er is 

geen koffie) en versnaperingen (chocolade/ chips). Elke weekdag (behalve op 

maandag) beslist het animatieteam of de buitenbar zal opengaan op basis van het 

weerbericht. De gekochte consumpties worden op de maandelijkse rekening van de 

bewoner gezet. 

• De babbeltafels op zaterdag en zondag worden afgeschaft, maar tijdens de weekends 

zal vanaf zaterdag 8 mei de cafetaria ‘ De Zoete Inval’ en de aansluitende terras 

terug open van 14u tot 17u . Er kunnen aan de tafels maximum 4 personen zitten. 

We vragen uitdrukkelijk om het cafetariabezoek te beperken tot 1u zodat alle 

bewoners en hun familie de kans zouden krijgen voor een cafetariabezoek. Er zal een 

registratie zijn bij het binnenkomen van de cafetaria. Drank uit de cafetaria kan niet 

meegenomen worden naar de tuin. Alle verbruikte consumpties komen op de 

maandrekening van de bewoner. 

• De vaste kapster/ pedicure verbonden aan het woonzorgcentrum zijn ondertussen 

terug opgestart volgens strenge voorschriften naar planning, afstanden en ruimte. 

Bewoners kunnen op kappersbezoek buitenshuis mits het naleven van de Nationale 

Richtlijnen.  

• Overkoepelende activiteiten over de diensten heen worden reeds terug 

georganiseerd.  Ook de zondags- en woensdagviering starten terug. Voor grote 

overkoepelende binnenactiviteiten zullen de aantallen nog beperkt worden volgens 

de beschikbare ruimte. Bezoekers kunnen helaas nog niet aansluiten op activiteiten.  

• Bewoners kunnen op bezoek gaan bij hun nauwe contacten (= knuffelcontacten). 

Hierbij gelden de regels van de Nationale Veiligheidsraad zoals voor iedereen. 

Bewoners hoeven erna niet meer in quarantaine. Tijdens de autorit dient een 

chirurgisch mondneusmasker gedragen te worden.  

• Onze gekende vrijwilligers nemen terug hun plaats in ons woonzorgcentrum ter 

ondersteuning van de animatiewerking.  

• Alle nieuwe bewoners of bewoners die terugkomen na een ziekenhuisopname 

worden getest op Covid-19 in het ziekenhuis of bij opname in het woonzorgcentrum. 

De bewoner gaat niet in quarantaine. Indien de test positief is, wordt er wel nog 

steeds druppelcontact isolatie toegepast.  

Deze nieuwe richtlijnen zijn een zeer mooi lichtpunt voor alle bewoners en hun families. 

Met strikte voorschriften en richtlijnen, maar ook met veel mogelijkheden. We beseffen 

dat de deuren openen en de combinatie met Moederdag dit weekend meteen extra 

enthousiasme en risico's met zich meebrengt. Daarom nog eens de uitdrukkelijke vraag 

om onderling bezoek te spreiden, de voorschriften van registratie, handontsmetting en 

CHIRURGISCHE mondneusmaskers strikt te volgen.  

Dank voor jullie engagement om de nieuwe richtlijnen samen met ons goed uit te 

voeren. Als er nog vragen zouden zijn, is de coronatelefoon 0465 03 29 75 nog steeds 

bereikbaar elke dag van 8u tot 18u. 
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