09/10/2020

Beste Resident, familie en bezoekers

Zoals iedereen reeds weet gaan de besmettingscijfers verder de verkeerde richting uit. Ook
in onze regio blijven de cijfers verder stijgen en hopen we dat de maatregelen die vandaag
nationaal van kracht gaan het aantal besmettingen kan terugdringen. In huis zijn er nog geen
positieve besmettingen vastgesteld maar worden de preventieve maatregelen verder
aangescherpt.
In het overleg met de verschillende woonzorgcentra uit de regio en het stadbestuur van
Deinze werd beslist om ook voor de WZC terug te schakelen.
Vanaf maandag 12/10/2020 keren we terug van fase 4 naar fase 3. Dit wil concreet zeggen
dat huisbezoeken jammer genoeg niet meer mogelijk zijn en wij maximaal inzetten om de
kamerbezoeken te kunnen behouden.
Voor het kamerbezoek zelf keren we terug naar een groep van 3 verschillende bezoekers
met maximaal 2 personen gelijktijdig op de kamer. Om de controle hierop correct te laten
verlopen kunnen bezoekers zonder correcte inschrijving de toegang in het WZC ontzegd
worden en een alternatief zoals babbelbox of wandeling voorgesteld worden. De
mondmaskerplicht in huis blijft behouden. Er zal strenger worden toegezien op families die
zich niet aan de afspraken houden. De bezoekers en familieleden die op bezoek wensen te
komen en niet tot de bubbel van 3 behoren kunnen in de verschillende babbelboxen terecht.
Gezien het grote aantal besmettingen in onze regio in de groep van 18 tot 25 jaar werd
beslist om naast de -18 jarigen ook deze groep bezoekers niet meer toe te laten op de
kamer. Zij kunnen wel nog steeds in de babbelbox terecht die u via de afdeling of receptie
kan reserveren. Wandelingen buiten zijn ook mogelijk maar worden beperkt tot 1 uur en
voornamelijk om op en rond te campus te wandelen.
Vanaf volgende week gaan we wel twee keer per week een avondbezoek organiseren tussen
18:00 uur en 20:00 uur en dit op dinsdag en donderdag alsook een aantal zondagen in de
maand. De boekingen hiervoor komen open te staan op maandagmiddag 12/10/2020 via
het reserveringsplatform.
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