
Draaiboek bezoekregeling
ZNA Joostens COVID-19 versie familie - 7

De omikronvariant jaagt het aantal coronabesmettingen opnieuw de hoogte in. Om 
de gezondheid en het welzijn van onze bewoners en patiënten te garanderen neemt 
ZNA Joostens maatregelen die voor zowel de bewoners, patiënten, hun familie als onze 
medewerkers aanvaardbaar en haalbaar zijn.

Maatregelen

In het woonzorgcentrum mag iedereen op bezoek komen. Ook minderjarigen zijn 
van harte welkom. We adviseren om met maximaal 4 personen tegelijk op bezoek te 
komen.

In de psychogeriatriediensten Rietzang en Fontein mogen maximaal 3 personen 
per dag op bezoek komen. In uitzonderlijke situaties kan van deze afspraak worden 
afgeweken. Raadpleeg het afdelingshoofd om je situatie te bespreken. We bekijken 
samen wat mogelijk is.

Bezoek op de kamer
Bezoek op de kamer raden we af.  Indien je toch op de kamer komt met de bewoner of 
patiënt (bijvoorbeeld om kledij in de kast te leggen) zorg er steeds voor dat jullie beiden 
een chirurgisch mondmasker dragen.

Met bezoek op uitstap
Op uitstap gaan met een bewoner is mogelijk. De bewoner zal bij terugkomst op covid 
getest worden conform de richtlijn. Meer info daarover kan het afdelingshoofd je geven.

Mondmaskers
Een chirurgisch mondmasker dragen tijdens je bezoek is verplicht  voor al wie ouders is 
dan 6 jaar. Een katoenen mondmasker dragen is niet toegelaten.

In de cafetaria kan je je masker afzetten tijdens het drinken of eten. Nadien zet je het 
weer op.

Onze bewoners en patiënten dragen bij voorkeur ook een mondmasker als je op bezoek 
komt. Op de afdeling zijn mondmaskers beschikbaar.

Raak het mondmasker aan de voorkant niet aan. Raak het aan via de elastiekjes of 
linten. Heb je de voorkant toch aangeraakt? Ontsmet dan je handen!



Fysiek contact vermijden
Vermijd fysiek contact (kussen, hand geven, knuffel…).

Afstand houden
Vermijd het om te dicht bij elkaar te gaan zitten. Hou 1,5 m afstand.

Voorzorgen

Risicocontacten vermijden
Kom zeker niet op bezoek als je symptomen vertoont of een hoogrisicocontact hebt 
gehad. Respecteer de quarantainerichtlijnen die van toepassing zijn.
Neem contact op met het afdelingshoofd als je kort na een bezoek ziek wordt of 
positief test. Zo kunnen we evalueren of er een reëel besmettingsrisico was en acties 
ondernemen. 

Handhygiëne
Pas bij het binnenkomen, tussendoor en bij het verlaten van ons huis handhygiëne 
toe. We stellen vast dat vele bezoekers deze richtlijn zeer nauwgezet volgen. Heel erg 
bedankt daarvoor!

Registratie
Aan de ingang van elke afdeling bevinden zich formulieren waarop je je gegevens kan 
achterlaten. Vanuit de overheid dienen wij bij een besmetting te kunnen nagaan welke 
contacten er de laatste 3 dagen zijn geweest.

Bezoekmomenten
De bezoekuren en -dagen blijven ongewijzigd:

 > woonzorgcentrum: maandag t.e.m. zondag van 13:00 u. tot 19:00 u.
 > psychogeriatriediensten Rietzang en Fontein: maandag t.e.m.  

zondag 13:00 u. – 17.00u.

De cafetaria is open van 13:30 u. t.e.m. 16:30 u.

Bezoek in de (afdelings)tuinen blijft aangeraden
Ga zo veel mogelijk in de (afdelings)tuinen wandelen en beperk je bezoek in de gangen 
en op de afdeling.

Gesloten plaatsen waar veel mensen samenkomen, zijn potentieel veel risicovoller om 
een besmetting op te lopen.

Huisdieren
Huisdieren kunnen op bezoek komen. Laat de bewoner of patiënt na het aanraken van 
het huisdier zijn handen wassen. Huisdieren zijn nooit toegelaten in de cafetaria.

We hopen dat je ondanks de strengere maatregelen toch kan genieten van een fijn 
bezoek!


