
 

 

 

Regeling Bezoek Dijlehof voor HUIS LESSIUS  

 

Op basis van de versoepelingen van de Nationale Veiligheidsraad, wordt de bezoekregeling 
in Dijlehof verder aangepast. Daarom laat het woonzorgcentrum vanaf nu zaterdag 20 juni 
bezoek toe op de kamer, tuin of buitenshuis.  Dit op voorwaarde dat er op de volledige 
afdeling geen bewoners in isolatie of quarantaine zijn! 

Daarbij is de garantie op een veilig bezoek een absolute basisvoorwaarde. Iedere bezoeker 
draagt hierin een grote verantwoordelijkheid.  

Er zijn enkele vuistregels van toepassing: 

1. Dijlehof hanteert een bezoekontvangstrecht. De bewoner beslist zelf of hij/zij bezoek 
wenst te ontvangen. 

2. Enkel bewoners en bezoekers die 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen 
symptomen vertoonden, en de laatste 14 dagen niet positief getest werden op COVID-
19, kunnen op bezoek/bezoek toelaten in het woonzorgcentrum. 

3. Het bezoek kan alle dagen plaatsvinden, tussen 11u00 en 16u00.  
4. We voorzien 1 bezoekmoment per dag en per bezoek worden maximum 2 personen 

toegelaten die tot dezelfde bubbel behoren. Gelieve dit binnen de familie zelf te 
verdelen. Kinderen < 12 jaar worden nog niet toegelaten.  

5. Bezoekers bellen aan aan de voordeur, Minderbroedersstraat 11, aan het poortje 2 
trapjes op. 

6. De regels rond social distancing (1,5 meter) en een correcte handhygiëne worden bij 
iedere vorm van bezoek gerespecteerd: het personeel begeleidt je om de handen te 
wassen en te ontsmetten.  

7. Na de registratie, het wassen en ontsmetten van de handen en het aandoen van een 
mondmasker, gaat het bezoek rechtstreeks naar de kamer. Bezoek wordt niet 
toegelaten in de livings en andere gemeenschappelijke ruimtes zoals het terras.  

8. Bezoek gebeurt nog steeds bij voorkeur in openlucht, ook wandelen in de tuin of de 
stad is toegelaten. 

9. Bezoekers moeten verplicht een mondmasker dragen en dit dient zelf meegebracht te 
worden . Volgens de overheidsrichtlijn dient ook in de kamer een 
mondmasker gedragen te worden. Dit is de verantwoordelijkheid van de bezoeker en 
bewoner zelf. Ook adviseren wij dat de bewoner een mondmasker draagt. Mogen we 
je vragen voor vertrek de kamer te verluchten.  

 

 



 

 

 

 

10. Bezoekers die de veiligheidsmaatregelen niet respecteren en dus de veiligheid van de 
bewoners en medewerkers in gevaar brengen, kunnen door de directie en onze CRA 
de toegang tot het woonzorgcentrum geweigerd worden. 

11. De wasuitwisseling via het koetshuis wordt vanaf volgende week geannuleerd.  Vanaf 
nu kan dit door de mantelzorger rechtstreeks op de kamer geregeld worden.  De post 
kan je aan het onthaal afhalen.  

 
Dankjewel voor jullie begrip en medewerking.   

 

Rudi Logist 

Campusdirecteur 

 

 

 

 


