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Verstrenging van de bezoekregeling
Sinds midden juli 2020 stijgt het aantal COVID-19 besmettingen opnieuw dagelijks in
België. Daarom werd op 27 juli 2020 door de Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg beslist
om voor alle ouderenzorgvoorzieningen (tijdelijk) een stap terug te zetten.
Gezien de ernst van de situatie in de provincie Antwerpen, werden er op 27 juli
bijkomende maatregelen genomen die ook voor ons gelden.
We begrijpen deze beslissing maar betreuren ze ook. Onze bewoners/patiënten zijn
niet verantwoordelijk voor de stijgende cijfers, maar zijn er wel het slachtoffer van.
Zowel hun fysieke gezondheid als hun welzijn blijft onze grootste bekommernis. In dit
draaiboek hebben we getracht een evenwicht te zoeken naar de juiste acties die voor de
bewoners/patiënten, familie als onze medewerkers aanvaardbaar en haalbaar zijn.

Wat verandert er?
Bezoekersbubbel
Voor de volgende 4 weken wordt een vaste bubbel van maximaal 5 personen opgesteld.
De familie bepaalt onderling welke personen dit zijn.
Per dag mag een bewoner/patiënt 1 persoon uit de bubbel ontvangen. Minderjarige
kleinkinderen mogen voorlopig niet op bezoek komen.
Enkel familie of een vertrouwenspersoon kan nog op bezoek komen. Vrienden en buren
kunnen we momenteel niet meer ontvangen.
Deze regel geldt zowel voor binnen- als buitenbezoeken.
In uitzonderlijke situaties kan van deze afspraken worden afgeweken. Raadpleeg het
afdelingshoofd om je uitzonderlijke situatie te bespreken. We proberen samen te
bekijken wat mogelijk is.

Bezoek op de kamer
Bezoek op de kamer raden we af. Indien je toch op de kamer komt met de bewoner/
patiënt (vb kledij in de kasten leggen) zorg er steeds voor dat jullie allebei een
mondmasker dragen.
Met bezoek op uitstap
We vragen we je om voorlopig niet meer op uitstap te gaan met de bewoner/patiënt.
Mondmaskers
Tijdens het bezoek draag je een mondmasker, ook al zit je in je eigen bubbel, ga je
buiten wandelen… Je kan in de cafetaria je masker afzetten tijdens het drinken of eten
en je zet het nadien terug op.
Onze bewoners dragen ook een mondmasker als je op bezoek komt. Op de afdeling
voorzien we hiervoor (gele) mondmaskers. Deze liggen bij de registratiebladen op de
afdeling. Neem er slechts 1 mee per bezoek zodat ook de volgende bezoeker zeker een
mondmasker heeft voor zijn pupil.
Indien de bewoner/patiënt zijn masker niet op houdt tijdens het bezoek, kom dit dan
melden. De zorgverleners van je afdeling bieden je dan een chirurgisch mondmasker
aan dat je kan dragen tijdens het bezoek. De bewoner/patiënt hoeft dan geen
mondmasker te dragen.
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
Dicht bij elkaar zitten moeten we terug even vermijden, ook in je eigen bubbel.
Hou afstand = 1,5 m.

Wat verandert er niet?
Handhygiëne
Pas bij het binnenkomen, tussendoor en bij het verlaten handhygiëne toe. We stellen
vast dat vele bezoekers deze richtlijn zeer nauwgezet volgen. Heel erg bedankt
daarvoor!
Registratie
Iedereen die op bezoek komt moet geregistreerd worden op het registratieblad.
Bezoekmomenten
De bezoekuren en dagen blijven ongewijzigd:
> Maandag t.e.m. zondag van 13:00 u. tot 19:00 u.
> Cafetaria is open van 13:30 u. t.e.m. 16:30 u.

Bezoek in de (afdelings)tuinen blijft aangeraden
Ga zoveel mogelijk in de (afdelings)tuinen wandelen en beperk je bezoek in de gangen
en op de afdeling.
Een bezoek aan de verpleegafdeling is beperkt tot het komen halen of terugbrengen
van de bewoner/patiënt. Je kan geen bezoek op de afdeling doen.
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/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!

