
Aanpassingen bezoekregeling

vanaf 29.07.2020

nav stijging aantal besmettingen, richtlijnen
Agentschap Zorg & Gezondheid, richtlijnen
Nationale veiligheidsraad en aanbevelingen

Corona-commisie Vlaamse regeringen

VOLG DE AFSPRAKEN VOOR 
EEN VEILIG BEZOEK



Momenteel geen
geregistreerde
besmettingen
in de gemeente

Wel stijging aantal
besmettingen in de 
regio

Cijfers besmettingen in het WZC, 

de gemeente Nazareth & de regio

Update 28/7/2020



Algemene
voorzorgsmaatregelen
blijven van toepassing!



Hanteer de juiste
handhygiëne van bij
het betreden van het 

WZC

De nodige producten zijn beschikbaar en 

toegankelijk voor iedereen

18



Correct je handen ontsmetten doe je zo



Het dragen van een
chirurgisch mondmasker
is verplicht tijdens de 
volledige duur van 

het bezoek

Indien je geen mondmasker hebt, kan je deze aankopen bij

het aanmelden. Prijs €1/mondmasker

Gebruik bij elk bezoek best een nieuw masker



Het correct dragen van een
mondneusmasker doe je zo



Hou steeds 
minimaal 1,5m 

afstand tijdens je 
bezoek



Wij blijven verhoogd
waakzaam!

Geen bezoek wanneer
je verbleef in een

risicogebied



Koorts?

Stel je bezoek uit!

Heb je koorts?
Is je temperatuur boven 37.5°?
Of heb je andere
ziektesymptomen?

Stel dan je bezoek uit!



Bezoek enkel op 
afspraak via de 
afdeling tussen

13 & 16u



1 (vaste) bezoeker per 
bewoner met maximum 
2 bezoeken/week/bewoner

Enkel toegang op 
afspraak



1 (vaste) bezoeker op 
de kamer

of voor een
wandeling op het 

terrein van het WZC



Meerdere bezoekers
ontvangen?

Kan enkel via 
babbelbox op 

afspraak



Registratie is 
verplicht met controle
correctheid gegevens en 
verklaring op eer aan
medewerker of vrijwilliger



Cafetariabezoek mogelijk
met reservatie via de 

afdeling

Geen toegang tot de 
cafetaria zonder afspraak

• 1 bezoeker met 1 bewoner per cafetariabezoek
• Tijdstip wordt afgesproken bij maken afspraak
• Maximumduur: 1uur
• Regels horeca van toepassing: masker enkel 

afzetten wanneer je neerzit en om te drinken of 
te eten. 

• Rechtstaan = Masker op en handen ontsmetten



Volg de instructies
van de medewerkers
of vrijwilligers strikt
op!



Voorlopig is bezoek door 
kinderen niet toegelaten

Huisdieren aan de leiband
en enkel op de kamer



TIJDENS HET BEZOEK
De kamerdeur open & raam op een
kier gedurende het kamerbezoek

Zet geen ventilatoren aan
tijdens bezoek



EINDE BEZOEK?
Bel op de kamer. Zo kan je een

nieuwe afspraak maken en 
word je begeleid naar de 

uitgang.



Na elk bezoek
worden frequent 
gebruikte
contactvlakken
op de kamer en 
cafetaria ontsmet



Contact met 
medebewoners

is nog niet
toegelaten

Wanneer je op bezoek komt, is het contact 

beperkt tot de bewoner die je bezoekt.



Waswissel
loopt verder

zoals nu

Maak afspraken hieromtrent met de 

verantwoordelijke van de afdeling



Dankjewel om de 
richtlijnen te volgen.
Zo kunnen de bewoners
jullie blijven
verwelkomen!

Bij het niet naleven van de richtlijnen zal door de 

directie worden doorverwezen naar de babbelbox voor

een volgend bezoek



meer info vind je steeds op 

onze website: 

zorg-saam.be/de-lichtervelde

#samenzorgenvoorelkaar


