
 

 

   

  

Ardooie, 17-03-2022  

  

Beste familielid, mantelzorger en bezoeker   

Deze week kregen we nieuwe richtlijnen vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid met versoepelde 

Covid-19 maatregelen. Ondanks de versoepeling, kunnen we strenger schakelen in overleg met onze CRA 

indien Corona de weg naar ons huis vindt. Hieronder kan u de nieuwe werking vanaf donderdag 17 maart 

nalezen:  

 

Woonzorgcentrum 

Het dragen van een chirurgisch mondneusmasker blijft verplicht vanaf 12 jaar gedurende de volledige 

aanwezigheidsduur in het woonzorgcentrum. Alle medewerkers, familieleden, bezoekers en vrijwilligers 

dienen een chirurgisch mondneusmasker te dragen.  

We vragen om het chirurgisch mondneusmasker correct te dragen - het dient mond en neus te bedekken.  

Draag steeds een proper chirurgisch mondneusmasker. 

Tijdens bezoek op de kamer van de bewoner dient u dit te blijven dragen.  

Registratie aan het onthaal bij aankomst is niet langer nodig.  

Ontsmetten van de handen blijft wel behouden. 

Bewoners kunnen onbeperkt bezoek ontvangen in hun kamer. Er zijn geen beperkingen meer qua aantal 

bezoekers tegelijk op de bewonerskamers. Gezien de lente start, stimuleren we bezoekersmomenten 

buiten in de tuin. 

Bezoekers worden terug toegelaten in de leefruimtes van het woonzorgcentrum.  

 

Cafetaria:  

Onze cafetaria ‘De Zoete Inval’ gaat terug open vanaf zaterdag 26 maart! 

Er zijn geen beperking meer omtrent het aantal personen die aan een tafel plaatsnemen. 

Iedereen is terug welkom in onze cafetaria, ook de bewoners van de assistentiewoningen en andere 

externen. 

Aan tafel dient u geen chirurgisch mondneusmasker te dragen, WEL bij verplaatsingen.  

 

Eucharistievieringen: 

Vanaf zondag 27 maart gaan de eucharistievieringen terug door voor alle leefgroepen en flatbewoners in 

de cafetaria. Externen kunnen ook terug aansluiten, maar dienen een mondmasker te dragen (ze worden 

gezien als bezoekers aan het woonzorgcentrum). 

Ook de woensdagvieringen kunnen door iedereen gevolgd worden. 



 

 

Centrum voor dagverzorging: 

De bezoekers in ons centrum voor dagverzorging dienen verplicht een chirurgisch mondneusmasker te 

dragen gedurende de rit met het busje van en naar het dagcentrum. 

 

 

Assistentiewoningen en de Loods: 

De geldende veiligheidsrichtlijnen van de maatschappij gelden in de assistentiewoningen en de Loods. 

Bewoners, externen, bezoekers dienen de geldende veiligheidsregels van voldoende ventilatie, ontsmetting 

van de handen en afstand in de gemeenschappelijke zaaltjes te respecteren.  

 

Blijvende basismaatregelen 

Om uitbraken te vermijden dienen onderstaande basismaatregelen blijvend door iedereen opgevolgd te 

worden:  

 

• Een goede handhygiëne: was en ontsmet geregeld je handen. 

• Het respecteren van de afstandsregels: voldoende afstand houden blijft de regel. 

• Ventilatie en verschillende lange periodes van verluchtingen zijn van groot belang. 

• Tafels en oppervlakten met veel contact (voorbeeld deurklinken) worden geregeld gereinigd en 

gedesinfecteerd.  

• Alertheid en symptomen van Covid-19: voel je je ziek, laat je testen en kom in afwachting van het 

resultaat niet naar het woonzorgcentrum. 

 

Covid-19 in ons huis 

Momenteel zijn er op 2 leefgroepen een zeer beperkt aantal besmettingen, waarbij de besmette bewoners 

op kamer in isolatie zijn.  

 

Gezien de recente Covid-19 uitbraak op verschillende leefgroepen, zijn in overleg met de CRA, 

onderstaande maatregelen van toepassing bij een mogelijke toekomstige uitbraak:  

 

• De medewerkers die contact hebben met een besmette bewoner  (voorbeeld tijdens een 

zorgmoment), dienen altijd een FFP2-masker en short te dragen voor de duur van het contact. Een 

face-shield-masker is niet langer nodig. 

• Vanaf 3 besmettingen op een leefgroep, dienen alle medewerkers op die afdeling terug een FFP2-

masker te dragen. 

• Vanaf 3 besmettingen op een afdeling worden geen groepsactiviteiten georganiseerd, wel wordt er 

dan ingezet op  individuele activiteiten. 

• Kapper en pedicure kan doorgaan voor de bewoners die niet positief zijn. 

• Bewoners zonder symptomen worden niet getest. 

• Families van positieve bewoners worden steeds persoonlijk op de hoogte gebracht. 

• Bezoeken aan besmette bewoners kunnen blijven doorgaan, mits naleving van de veiligheidsregels 

die gelden voor contact met besmette bewoners: korte bezoeken, aantrekken van een short en 

dragen van een FFP2 masker. Buitenbezoek met een besmette bewoner die lichte symptomen 

heeft kan individueel bekeken worden. 



 

 

 

We zijn blij dat we deze versoepelingen kunnen aankondigen en terug het gewone leven centraal kunnen 

zetten, mits voldoende aandacht van de basisregels (en de afspraken die gelden vanaf drie besmettingen 

op de leefgroep/ afdeling). 

  

Dank voor het vertrouwen en jullie engagement om de richtlijnen samen met ons goed uit te voeren. Bij 

vragen kan je nog steeds terecht bij onze coronatelefoon 0465 03 29 75 nog steeds bereikbaar elke 

weekdag tijdens de kantooruren.  

  

Met vriendelijke groeten,  

Renaat Lemey, algemeen directeur BEN Ardooie 

Namen het Outbreakteam 

 

  


