Verstrenging bezoekregeling WZC
Vanaf 2 november geldt er een verstrengde lockdown en ook de bezoekregeling in de woonzorgcentra zijn
aangepast.
Deze maatregelen zijn onderhevig aan veranderingen, in geval van een uitbraak in het woonzorgcentrum
zullen wij genoodzaakt zijn de deuren tijdelijk volledig te sluiten om een correcte inschatting te kunnen
maken van het aantal gevallen.
Familieleden van bewoners worden hier dan tijdig van verwittigd!

Maatregelen
Volgende maatregelen zijn in het WZC van kracht:
•
•

Dagelijks bezoek, zowel tijdens de week als in het weekend, toegelaten tussen 14 en 16 uur.
Er wordt één vaste bezoeker toegelaten per bewoner. Deze blijft gedurende een periode van 14 dagen
dezelfde.
Opgelet: gelieve de wissel tijdig door te geven aan de medewerker of vrijwilliger die het bezoek
coördineert wanneer je langskomt.
* 3/02/2021 - 16/02/2021
* 17/02/2021 - 2/03/2021
* 3/03/2021 - 16/03/2021
* ...
• Fysiek contact met de bewoner is verboden! Er is dus geen knuffelcontact meer toegelaten.
• Bezoek kan voorlopig nog steeds op de kamer plaatsvinden.
• Tijdens het bezoek moeten de bezoeker én de bewoner het chirurgisch mondneusmasker verplicht
ophouden.
We vragen aan de bezoekers om er ook extra aandacht aan te schenken dat de bewoner het masker
draagt tijdens het bezoek.
Ook nu, na de eerste vaccinatie van bewoners en medewerkers, blijft dit zeer belangrijk!
• Eten en drinken tijdens het bezoek is verboden.
• Ontsmet steeds de stoel en de plaatsen die je hebt aangeraakt met de materialen die je aan de ingang
ontvangt.
• Indien je op de kamer komt en de bewoner bevindt zich in de leefgroep, druk op de bel op de kamer van
de bewoner. Het is verboden om zelf op zoek te gaan naar de bewoner! Je mag als bezoeker niet binnen
in de gemeenschappelijke leefruimte of in de kamers van andere bewoners.
• In geval van een terminale palliatieve situatie is bezoek steeds mogelijk.
• Raambezoek blijft altijd mogelijk.
• Wees steeds aandachtig voor het respecteren van de basismaatregelen (in de kamer maar ook wanneer je
naar de kamer toe stapt):
• Draag een chirurgisch mondmasker op de correcte manier (over de mond én de neus)
• Respecteer de social distancing (afstand van minstens 1,5 meter)
• Was en ontsmet je handen op de correcte manier
Indien bovenstaande maatregelen niet gerespecteerd worden:
•
•
•

Word je aangesproken door een medewerker;
Kan bezoek geweigerd worden;
Kan de bewoner in kamerisolatie geplaatst worden om de andere bewoners en medewerkers te
beschermen.
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Verloop van het bezoek
Onthaal
•
•
•
•
•
•

Indien het druk is aan het onthaal, gelieve steeds de afstand tot de andere bezoekers te bewaren.
Het dragen van een chirurgisch mondmasker bij het betreden van het woonzorgcentrum is verplicht.
Je ontsmet jouw handen.
Je vult een document in (lichaamstemperatuur meten is niet nodig).
Je tekent een verklaring op eer waarin je verklaart dat je niet ziek bent of was, geen symptomen van
Covid-19 vertoonde in de afgelopen 14 dagen. Deze verklaring moet je bij elk bezoek ondertekenen.
Je neemt een flesje ontsmettingsmateriaal en een doekje mee naar de kamer.

Verplaatsing naar de kamer
•
•
•
•

Je neemt de kortste weg. Je stapt uiterst rechts in de gang en raakt niets aan.
Je blijft niet in de gang staan om een praatje te slaan met de bewoners.
Je gaat geen andere kamer of gemeenschappelijke ruimte binnen. Ook niet de leefruimte.
Je draagt het mondmasker ook in de kamer.

Tijdens het bezoek op de kamer
•
•
•

Je draagt ook op de kamer een mondmasker en behoudt voldoende afstand tot de bewoner;
Tijdens jouw bezoek op de kamer is het belangrijk om zo weinig mogelijk klinken, stoelen, tafel, ... aan
te raken.
Gebruik van het toilet op de kamer is niet toegestaan.

Einde van jouw bezoek
•
•

Je ontsmet jouw stoel volledig alsook alles wat je aangeraakt hebt.
Je neemt het flesje met ontsmettingsmiddel en gebruikte doek mee naar de uitgang.

Na het bezoek
•
•
•
•
•

Je draagt jouw mondmasker.
Je neemt de kortste weg om het WZC te verlaten.
Je blijft niet napraten in de gang (afscheid nemen gebeurt in de kamer).
Je zet het flesje terug op de plaats en ooit de gebruikte doek in de daarvoor voorzien mand.
Je ontsmet jouw handen en vult het uur in waarop je het WZC verlaten hebt op hetzelfde document dat
je invulde bij het binnenkomen.

Buiten wandelen
Wandelen kan nog steeds. Je kan je familielid op de kamer afhalen tijdens de bezoekuren en na de wandeling
naar de kamer terugbrengen.
We vragen om bovenstaande maatregelen en de uurregeling te respecteren.
•

Bewoner naar buiten brengen met rolstoel: bezoekers en bewoners dragen een mondmasker tijdens de
volledige wandeling.
• Bewoner naar buiten brengen met looprek: bewoner stapt alleen en houdt de sociale afstand met
anderen. Afstand houden niet mogelijk? Bezoeker en bewoner dragen een mondmasker.
Wandelen kan op het terrein van het WZC of in de nabije omgeving.
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Niet toegestaan:
• Aan de arm stappen (indien de bewoner niet voldoende zelfstandig kan stappen, gebruik een rolwagen).
• Knuffelen, handen geven, elke vorm van fysiek contact.
• Verplaatsingen met de auto.
• Afspreken met een grote groep tijdens de wandeling.
• Een terrasje doen.
• In de buurt bij iemand op bezoek gaan.
Na de wandeling kan je de bewoner terug naar de kamer brengen.
Vergeet bij het binnenkomen van het WZC niet opnieuw jouw handen te ontsmetten!Indien je op de kamer
geweest bent, ontsmet ook alles wat je daar hebt aangeraakt.

Afhalen en terugbrengen van was
Wie zelf voor de was van de bewoner zorgt, kan deze meenemen of terugbrengen tijdens het bezoek.
De was wordt niet meer klaar gezet in het sas van de deur.
Proper linnen kan wel nog steeds op de tafel in het sas geplaatst worden indien je niet binnen op bezoek
komt.
Je kan de gewassen kledij zelf in de kast leggen. Gelieve wel de plaatsen op de kast te ontsmetten die je
aangeraakt hebt.
Bedankt om samen met ons zorg te dragen voor onze bewoners, medewerkers en elkaar.
WZC Sint-Jozef
Rommelsweg 12, 9980 Sint-Laureins
09 218 72 50
administratie@wzc.sint-laureins.be1
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Velden
Naam

Waarde

Van datum

11/01/21

Tot datum

2/03/21

Prioritair
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Hoogte

2322

Breedte

4128
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