Leuven, 24 februari 2021

Beste bewoner, bezoeker en familie,
Dankzij de extreme voorzichtigheid van jullie allen en het personeel behalen wij bijna de kaap van
‘1 jaar corona-vrij’. Hiervoor danken wij jullie van harte. We blijven echter alert en testen bij elk
vermoeden van besmetting.
Dijlehof bereikt bij de bewoners een vaccinatiegraad van 99,8 % en bij het personeel 94%. Naar
aanleiding van deze vaccinatiegraad en de aangepaste richtlijnen van het agentschap “Zorg en
Gezondheid” (18/02/2021) passen we de bezoekregeling aan. Wij beseffen dat onderlinge contacten
en meer bezoek belangrijk zijn, maar daar moeten we in de beginfase met grote voorzichtigheid mee
om gaan.
De nieuwe maatregelen gaan in voege vanaf maandag 1/3/2021.
Wie mag er op bezoek komen:
• Op de kamer:
o 2 nauwe contacten, dus zonder mondneusmasker en met de mogelijkheid van fysiek
contact. Deze nauwe contacten mogen niet op hetzelfde moment op bezoek.
o 1 beschermd contact met mondneusmasker en behoud van afstand
o Deze 3 contacten mogen om de 14 dagen veranderen.
• In de buitenlucht:
o Hier mag je maximaal met 4 personen (bewoner inbegrepen) samenkomen, weliswaar
op een veilige afstand en met een mondneusmasker. Het nauw contact dat zich
geregistreerd heeft, brengt de bewoner naar buiten om de andere 2 bezoekers te zien.
We vragen om hier afstand te houden en geen contact met de andere bewoners te
hebben. Kleinkinderen en achterkleinkinderen mogen in de tuin op bezoek komen. Zij
maken deel uit van die 4 personen. Onder de 12 jaar moeten ze geen masker dragen.
Mogen we vragen dat jullie aan de zorgcoördinatoren de naam van het vast contact en het schema
van de wisselende contacten doormailen.
Naam bewoner
Nauw contact 1
01/03/2021 - 14/03/2021
15/03/2021 - 28/03/2021
29/03/2021 - 11/04/2021
12/04/2021 – 24/04/2021

Nauw contact 2

Beschermd contact

o
o
o

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 dat nog steeds plaatsvindt op de kamer. Tijdens dit
bezoekmoment mag er maar 1 persoon op bezoek komen. Gedurende het hele bezoek en
vanaf men de site betreedt, draagt zowel bezoeker en bewoner een chirurgisch
mondneusmasker en dus bij voorkeur ook op de kamer, dit omwille van de lage
vaccinatiegraad buiten het woonzorgcentrum.
Het bezoek mag samen met de bewoner de stad (winkelbezoek, wandeling, …) of de tuin in.
Een bewoner meenemen voor een bezoek aan meerdere familieleden tegelijkertijd kan niet
(cfr. de nationale richtlijnen inzake het aantal contacten). Wel kan er in de tuin afgesproken
worden in groepen van maximum 4 personen (zie boven). Bij drukte in de tuin vragen we om
naar de kruidtuin of het Refugehof uit te wijken.
Het bezoek mag niet plaatsvinden 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 nog steeds op dezelfde momenten plaats en wordt nog steeds via keyplanner geboekt
(https://dijlehof.keyplanner.be/).
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

