
 

Aan de bewoners van de assistentiewoningen 
 

VERSOEPELING MAATREGELEN CORONA ASSISTENTIEWONINGEN 
vanaf woensdag 10/06/2020 

Vanaf woensdag 10/06/2020 versoepelen we een aantal maatregelen voor de assistentiewoningen. 

• Het koffiebuffet in de namiddag wordt voor de  bewoners opnieuw in de feestzaal geïnstalleerd. We 

vragen wel om de nodige handhygiëne en afstand toe te passen.  

• Er mogen twee bezoekers te gelijker tijd op de flat langskomen, met een maximum van 10 per week. 

Zij betreden de flat langs de ingang 9 en 9A.  

o Op de woning ligt een register waar de bezoeker zijn gegevens invult. Dit is verplicht en het register 

wordt ook door de bewoner bijgehouden. 

o Het bezoek en de bewoner dragen een mondmasker gedurende de tijd van het bezoek en passen 

de nodige handhygiëne toe.  

o Social distancing (fysieke afstand) wordt maximaal gegarandeerd, zowel op de assistentiewoning 

als buiten. 

o Bezoek kan enkel plaatsvinden als bezoeker en bewoner gedurende 14 dagen voorafgaand aan het 

bezoek geen symptomen vertoonden, en tijdens de laatste 14 dagen niet positief getest werden 

op COVID-19.  

o Het bezoek mag geen contact hebben met de andere bewoners van de assistentiewoningen. 

o Tijdens het bezoek mag je de auto op de parking achteraan in de tuin parkeren maar je moet via 

de Parijsstraat naar de ingang 9 en 9a lopen. Dit om kruising met de bewoners van het 

woonzorgcentrum te vermijden. 

o Bij de apotheek kan de bewoner ontsmettingsproduct kopen om op de flat deurklinken, stoel, … 

na het bezoek te reinigen. Na het bezoek dient de flat verlucht te worden. 
 

• Bewoners van de assistentiewoningen moeten hun flat verlaten langs hun ingang (9 + 9A).  
 

• Door de versoepeling van de maatregelen wijzigen enkele interne maatregelen: 
o Wandelen in de tuin wordt nog steeds enkel voorbehouden voor de bewoners van het 

woonzorgcentrum. De bewoners van de assistentiewoningen kunnen vanaf nu in de stad 
wandelen, mits in acht name van de nodige afstand. Het tuingedeelte aan de feestzaal is 
voorbehouden voor de bewoners van de assistentiewoningen. Dit deel betreden kan enkel via de 
feestzaal. 

o Iedere bewoner neemt zijn verantwoordelijkheid en in Dijlehof en buiten blijft de social distancing 
heel belangrijk, zowel bij koffiemoment, maaltijden, in de tuin zitten, … 

o Voor vragen zijn jullie nog steeds welkom aan het onthaal, maar enkel via de ingang 9A en loopt 
zo naar het onthaal. 

 

Dankjewel voor jullie begrip en medewerking.   

Rudi Logist 

Campusdirecteur 


