Leuven, 31 oktober 2020

Beste bewoner, bezoeker en familie,
Dankzij de extreme voorzichtigheid van jullie allen en het personeel zijn er momenteel geen COVID19-besmettingen in WZC Dijlehof. Hiervoor danken wij jullie van harte. We blijven alert en testen bij
elk vermoeden van besmetting.
Naar aanleiding van de beslissingen van de Vlaamse Regering (27 en 30 oktober) en de aangepaste
richtlijnen van het agentschap “Zorg en Gezondheid” (28 oktober) dienen we de bezoekregeling
nogmaals te veranderen. Vanaf maandag 2/11/2020 passen we deze toe.
Volgens het laatste schrijven dd 17/10/2020 wijzigt alleen volgende maatregel (alle andere afspraken
blijven hetzelfde).
• Wie mag er op bezoek komen:
o 1 vast contact
o 1 wisselend contact dat om de 14 dagen mag veranderen
Mogen we vragen dat jullie tegen zondagavond aan de zorgcoördinatoren de naam van het vast
contact en het schema van de wisselende contacten doormailen.
Naam bewoner
Naam vast contact
Naam wisselend contact
Naam wisselend contact
Naam wisselend contact
Naam wisselend contact
o
o
o

2/11/2020 - 15/11/2020
16/11/2020 - 29/11/2020
30/11/2020 - 13/12/2020
14/12/2020 - 27/12/2020

Neerdijle – Lies Cauwenberghs: lies.cauwenberghs@dijlehof.be
Hoogdijle – Janis Van Meenen: janis.vanmeenen@dijlehof.be
Huis Lessius – Ingrid Van Thuyne: ingrid.vanthuyne@dijlehof.be

Om alles vlot en veilig te laten verlopen, herhalen we graag de afspraken:
• We laten 1 bezoekmoment per dag toe. Tijdens dit bezoekmoment mag er maar 1 persoon op
bezoek komen. Het bezoek vindt plaats op de kamer. Gedurende het hele bezoek en vanaf
men de site betreedt, draagt men een chirurgisch mondneusmasker en dus ook op de kamer.
• Het bezoek mag niet doorgaan indien de bezoeker en de bewoner:
o ziektesymptomen vertonen van covid, griep, verkoudheid, keelontsteking, … in de
afgelopen 14 dagen
o een hoog-risico contact hebben gehad in de afgelopen 14 dagen, ook als de test
negatief is
o positief getest werden

o

•
•

bijkomend is bezoek ook niet toegestaan voor bezoekers die naar een oranje of rode
zone op vakantie zijn gegaan de voorbije 14 dagen
Een correcte handhygiëne is verplicht. Bezoekers wassen of ontsmetten voor en na het bezoek
hun handen. Alcogel is op verschillende plaatsen voorzien.
Registratie aan het onthaal is niet meer verplicht indien het bezoek via de keyplanner geboekt
is. Bezoek voor Huis Lessius mag zich aanmelden aan Minderbroedersstraat nr 11, Hoog- en
Neerdijle via het onthaal.

Het bezoek vindt plaats op en
(https://dijlehof.keyplanner.be/).
NEERDIJLE
13u30– 16u30 (laatste afspraak om 16u)
18u30 – 20u30 (laatste afspraak om 20u)
HOOGDIJLE
13u30 – 16u30 (laatste afspraak om 16u)
18u30 – 20u30 (laatste afspraak om 20u)
HUIS LESSIUS
13u30 – 16u30 (laatste afspraak om 16u)
18u30 – 20u30 (laatste afspraak om 20u)
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We vinden het heel belangrijk te weten wat jullie ervaringen, bedenkingen en suggesties zijn. Maak
deze gerust over aan de zorgcoördinatoren. Uitzonderingen zijn ook altijd met hen bespreekbaar.
We waarderen jullie immense inspanningen. Samen staan we sterk!
Vriendelijke groeten

Rudi Logist
Campusdirecteur

