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Leuven, 22 september 2021 
 
 

Betreft: update coronasituatie Hoogdijle  
 
 
Beste bewoner, familie, 
 

Bij de hertesting gisteren werden opnieuw dezelfde bewoners, collega’s en vrijwilligers van 7 
dagen geleden getest.  Nog 2 bewoners zijn hierbij positief getest, dus 6 in het totaal.   
Deze 6 bewoners verblijven nog verder in isolatie. 
 
Voor de bewoners die tweemaal negatief getest hebben kunnen we de interne werking en de 
bezoekregeling terug versoepelen. We stimuleren dat bezoek zoveel als mogelijk buiten 
plaatsvindt. Blijf ook steeds een goede handhygiëne toepassen en binnenruimtes 
doorgedreven verluchten, waarvoor dank.  

 
Positief geteste bewoners op Hoogdijle 

 

- Het bezoek dient steeds vooraf telefonisch contact op te nemen met de medewerker 
op Hoogdijle zodat jullie dit bezoek met hen kunnen plannen.  

- Bij de bewoners met COVID-19 dient het volledige persoonlijk 
beschermingsmateriaal gedragen te worden (FFP2-masker, beschermshort, face-
shield, handschoenen) door de bezoeker. Wij voorzien deze materialen.  
Gelieve u bij uw bezoek tot de verpleging te wenden zodat zij u hierbij kunnen helpen.  

 
 
Overige bewoners op Hoogdijle 

 
- De overige bewoners van Hoogdijle verblijven niet meer in quarantaine op de kamer.  
- Zij kunnen opnieuw bezoek ontvangen zoals voorheen op de kamer of buiten op het 

domein.   
- Op de kamer maximum 2 bezoekers tegelijkertijd (inclusief kinderen).  
- Het bezoek mag de bewoner kort in de living ophalen en terugbrengen.   
- Het bezoek kan enkel plaatsvinden als de bezoeker en de bewoner gedurende 14 

dagen geen symptomen van COVID-19 vertoonden, geen hoog-risico contact hebben 
gehad en in de afgelopen 14 dagen niet positief getest werden.       

- Bij het betreden van en verplaatsingen binnen Dijlehof dienen bezoekers uiteraard een 
chirurgisch mondmasker te dragen.  
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- Correcte handhygiëne, correcte hoest- en nieshygiëne is noodzakelijk. 
- Verluchten tijdens het bezoek is en blijft belangrijk. 
- De bewoners kunnen Dijlehof opnieuw verlaten. Zij dienen zich net zoals iedereen aan 

de nationale richtlijnen te houden. 
- We beschouwen Hoogdijle nog 14 dagen verder als 1 bubbel.   
- De werking van het kapsalon en pedicure wordt terug opgenomen zoals voorheen.     

 
 

Cafetaria 
De cafetaria is nog niet toegankelijk voor bezoekers.  
 
 

Uiteraard blijven we alles nauwgezet verder opvolgen.  Mocht je nog vragen of bezorgdheden 
hebben, aarzel dan niet om ons te contacteren. 
 
 

Vriendelijke groet, 

 

 
Griet Robberechts 
Algemeen Directeur  


