
Draaiboek bezoekregeling
ZNA Joostens COVID-19 bezoekregeling
 
 

Inleiding

Zoals je vrijdagavond 5 juni 2020 hebt vernomen via de veiligheidsraad, kan elk woonzorgcentra er 
voor kiezen om zijn bezoekregeling te versoepelen vanaf woensdag 10 juni.
Gezien ons huis een minimale impact heeft gekend van de pandemie, kunnen we de bezoekregeling 
verder versoepelen. Hieronder lees je hoe we dit zullen doen.

Deze richtlijnen worden ook opgevolgd en bewaakt door onze coördinerend rusthuisarts. 

Wat verandert er voor jou? 

Wie kan op bezoek komen?
Vanaf nu kan je met 3 personen (bij voorkeur steeds dezelfde personen) op bezoek komen binnen in 
de gebouwen (kamer van de bewoner/patiënt, grote centrale wandelgang en de cafetaria). 

Buiten kan je met maximaal 10 bezoekers op bezoek komen.

De bezoekregeling geldt enkel voor COVID-19 vrije bewoners/patiënten. Bij besmette bewoners/
patiënten kan er met het afdelingshoofd bekeken worden wat de alternatieven zijn.

Wanneer kan je op bezoek komen en wat moet je doen?
We zijn nog steeds verplicht onze deuren gesloten te houden. Daarom kan je momenteel enkel van 
maandag tot vrijdag (niet in het weekend of op feestdagen) op bezoek komen. Op die momenten 
zetten wij de voordeur open en de zijdeur net voor de keuken om te gaan wandelen. 

Je mag zelf naar de afdeling gaan en op de afdeling ( je hoeft aan de ingang niet meer te bellen ) 
jouw pupil gaan halen.

Op de afdeling moet je je registreren op het registratieblad. Deze registratie is nodig in het kader van 
contact tracing. Vraag bij het personeel waar je het registratieblad kan vinden.

Je kan op bezoek komen van maandag t.e.m. vrijdag tussen 13:00 u. en 16:45 u. Voorlopig kunnen 
we jullie nog niet in het weekend of op feestdagen ontvangen. Stipt om 17:00 u. worden de 
deuren gesloten!

Je moet GEEN afspraak meer maken. Indien je toch al afspraken hebt vastgelegd vervallen deze, je 
kan vrij tussen 13:00 u. en 17:00 u. dagelijks op bezoek komen.

Ook de andere bezoekvormen zoals raambezoeken, skype, enz. blijven bestaan.



Waar kan je op bezoek komen?
Je kan met de bewoner/patiënt op de kamer verblijven, in de centrale gangen, de tuinen en het park. 
Je kan nog niet op de afdeling in de verschillende zithoekjes gaan zitten.

Je mag in de cafetaria plaatsnemen waar je wenst. Momenteel mogen wij deze nog niet openen. 
Waarschijnlijk mogen we deze terug openen op 22 juni zodat we je terug een drankje en een hapje 
kunnen aanbieden.
Je mag zelf drank en een hapje meebrengen.

Als je in de zithoekjes van de centrale gang zit, bewaak goed je eigen bubbel, ga niet samenzitten 
met andere bubbels.

Aandachtspunten tijdens je bezoek

 > Blijf je mondmasker correct dragen, zowel binnen als buiten, Bij bezoek achter plexiglas mag je je 
mondmasker afzetten.

 > Hou steeds 1,5 meter afstand van elkaar.
 > Ontsmet zoveel mogelijk je handen, zeker bij het binnenkomen en buitengaan van het huis.
 > Er moet geen verklaring op eer meer getekend worden, verzorg jezelf en anderen goed en kom 

niet op bezoek als je ziek of verkouden bent.

 
Je kan enkel na registratie je bezoek aanvatten.

Bezoek buiten ZNA Joostens

Het is momenteel nog niet toegestaan om de bewoner/patiënt mee op bezoek te nemen buiten 
ZNA Joostens.
Indien dit toch gebeurt, moet de bewoner/patiënt 14 dagen in afzondering geplaatst worden.

Was

Vanaf nu breng je de zuivere was naar de afdeling en haal je de vuile was daar op. Buiten de 
bezoekuren kan je geen was meer brengen of halen.

Indien dit een probleem voor jou is, kan je in samenspraak met het afdelingshoofd een alternatief 
zoeken.



Verstrengen/stopzetten van het bezoek

Het kan zijn dat we de bezoekregeling moeten verstrengen bijvoorbeeld bij een uitbraak van de 
ziekte, bij een tekort aan personeel ten gevolge van de ziekte, bij het verstrengen van de richtlijnen 
door de overheid, wanneer de regeling moeilijk haalbaar is voor het huis.

Uiteraard hopen we dat door het goed naleven van alle voorzorgsmaatregelen we een uitbraak van 
de ziekte bij onze bewoners/patiënten of medewerkers kunnen vermijden.

Wil je weten hoe je Corona kan vermijden? Bekijk deze link:  HOE KAN JE CORONA VERMIJDEN

https://www.youtube.com/watch?v=Y-1SuztM1JA&feature=youtu.be

