Leuven, 23 april 2021

Beste bewoner, bezoeker en familie,
Wij wachten zoals jullie vol ongeduld op versoepelingen, maar intussen blijven helaas de huidige
maatregelen verder gelden.
Wie mag er intussen op bezoek komen:
• Op de kamer:
o 2 nauwe contacten, met de mogelijkheid van fysiek contact. Deze nauwe contacten
mogen niet op hetzelfde moment op bezoek en mogen om de 14 dagen wisselen.
o het beschermd contact mogen meerdere personen zijn, steeds met mondneusmasker
en behoud van afstand. Ook te registreren via de keyplanner en telkens 1 persoon
per bezoek.
• In de buitenlucht:
o Hier vragen we nog steeds om maximaal met 4 personen (bewoner inbegrepen)
samen te komen, weliswaar op een veilige afstand en met een mondneusmasker.
Deze regel dient om extra drukte in onze tuin te vermijden. We vragen om 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 doormailen voor
de komende 6 weken. Mochten er sneller versoepelingen komen, laten we dit uiteraard weten.

Naam bewoner
Nauw contact 1

Nauw contact 2

26/04/2021 - 09/05/2021
10/05/2021 - 23/05/2021
24/05/2021 - 06/06/2021
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

Deze afspraken blijven nog verder gelden:
•

•

•

•
•

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).
Het bezoek mag niet plaatsvinden indien de bezoeker of 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 wordt nog steeds via de keyplanner geboekt (https://dijlehof.keyplanner.be/). We

herhalen nog even de bezoekmomenten per afdeling:
NEERDIJLE
13u – 16u30 (laatste afspraak om 16u)
18u30 – 20u30 (laatste afspraak om 20u)
HOOGDIJLE
13u – 16u30 (laatste afspraak om 16u)
18u30 – 20u30 (laatste afspraak om 20u)
HUIS LESSIUS
13u – 16u30 (laatste afspraak om 16u)
18u30 – 20u30 (laatste afspraak om 20u)

maandag
dinsdag

woensdag
donderdag

zaterdag
zondag

dinsdag
maandag

donderdag
woensdag

zondag
zaterdag

dinsdag
maandag

donderdag
woensdag

zondag
zaterdag

We waarderen jullie immense inspanningen. We hopen samen met jullie dat dit een laatste update
betreft omtrent coronamaatregelen…
Vriendelijke groeten
Rudi Logist
Campusdirecteur

