Leuven, 24 juli 2020

VERSTRENGING MAATREGELEN IN WOONZORGCENTRUM DIJLEHOF
VANAF 25/07/2020
Vanaf zaterdag 25/7/2020 zijn we genoodzaakt om het bezoek aan de bewoners in Dijlehof
aan te passen. We mogen geen bezoek meer toelaten op de kamer. Ook het avondbezoek
wordt afgeschaft. Wandelingen in de stad of een bewoner mee uit huis nemen mag niet meer.
• Bezoek is enkel toegelaten voor één geregistreerde mantelzorger. Je mag 2x per week op
bezoek komen en dit met 1 extra persoon uit dezelfde bubbel.
Het bezoek gaat door in de babbeltenten, met eventueel aansluitend een wandeling van
een half uur in de tuin. Duur babbeltent: 20 minuten.
Het bezoek vindt plaats tussen 13u00 en 17u00 (laatste afspraak om 16u30):
o Bezoekers van Neerdijle ontvangen we op maandag, woensdag en zaterdag.
o Bezoekers van Hoogdijle op dinsdag, donderdag en zondag.
o Bezoeker van Huis Lessius op dinsdag, vrijdag en zondag.
Het bezoek wordt ingepland via https://dijlehof.keyplanner.be/.
Voor het bezoek van de koppels (intern en extern) wordt een aparte afsprakenplanning
opgesteld.
• Was: Tijdens het bezoek kan je de was ook ophalen. Deze wordt tot aan de babbeltent
gebracht. Propere was en een geschenkje kan je dan ook aan de begeleider afgeven.
Buiten de bezoekmomenten mag je steeds een geschenkje, boodschappen aan het
onthaal afgeven. Wij bezorgen dit aan de bewoner.
• Consultaties: de familie mag met de bewoner nog wel naar een medische raadpleging
buitenshuis, mits het naleven van de strikte maatregelen (ook dragen van een
mondmasker in de auto). Kapper, pedicure, … zijn extern niet meer toegelaten.
• Post: Vergeet niet de post op te halen aan het onthaal.

Algemene voorzorgsmaatregelen
•
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•
•
•
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•

Draag een chirurgisch mondmasker zodra je op de site toekomt (tuin, parking, …) en
gedurende het hele bezoek
Registreer je aan het onthaal bij elk bezoek aan het WZC Dijlehof.
Was je handen.
Ontsmet je handen.
Hou je aan anderhalve meter afstand.
Heb je ziektesymptomen stel je bezoek aan je familie of het WZC dan uit.
Volg strikt de instructies op de affiches betreffende:
HAND – HOEST- en NIESHYGIËNE
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