Leuven, 02 november 2021

Beste bewoner, bezoeker en familie,

Gezien covid besmettingen blijven stijgen, hebben we vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid
nieuwe richtlijnen ontvangen. Deze richtlijnen gaan in vanaf 4 november. Gelieve daarom deze nieuwe
richtlijnen grondig na te lezen.
Hieronder een overzicht:
o De maximale hygiëne blijft de voornaamste richtlijn: handen wassen, ontsmetten met alcogel,
afstand houden, en het dragen van het chirurgisch mondneusmasker.
o Het dragen van het mondneusmasker blijft gelden vanaf het betreden van ons
woonzorgcentrum en tijdens de bezoekmomenten. Het masker is de grootste bescherming
tegen besmettingen.
o We vragen wel om niet met meer dan 2 bezoekers gelijktijdig op de kamer te zijn en desnoods
uit te wijken naar de tuin of de stad.
o Het bezoek mag de bewoner die overdag in de living verblijft daar ophalen.
o Verluchten blijft belangrijk tijdens het bezoek op de kamer.
o Het bezoek mag niet plaatsvinden indien de bezoeker of de bewoner ziektesymptomen
vertonen van covid, griep, verkoudheid, keelontsteking, …
o Onze artsen vragen extra aandacht bij het bezoek van kinderen onder de 12 jaar. Zij zijn
momenteel het meest vatbaar om Covid over te dragen aangezien ze niet gevaccineerd zijn.
Cafetaria:
o De cafetaria blijft toegankelijk voor de bewoners en hun bezoek op de vastgestelde tijden.
o Het bezoek neemt plaats aan tafel waar ook de bediening zal gebeuren.
Covid pas:
o

o

De medewerkers van de sociale dienst zullen voor de bewoners van het WZC de covid pas
opvragen. Deze pas wordt bewaard op de afdeling. Wanneer we activiteiten buitenshuis
doen hebben we deze pas dan altijd voorhanden, mochten we deze nodig hebben.
Als familie kan u de pas ook aanvragen door te surfen naar mijngezondheid.be. Zo kan je
deze digitaal aanvragen en ook afprinten. Hiervoor heb je wel de identiteitskaart, een
kaartlezer en pincode nodig.

We zijn ervan overtuigd dat we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen en zo samen dit virus
kunnen verslaan.
Vriendelijke groeten
Rudi Logist
Campusdirecteur

