
 

    Leuven, 18 maart 2022 

 
Beste bewoner en familie,  
 
We zijn blij te kunnen melden dat de nieuwe richtlijnen vanuit het agentschap zorg en gezondheid 
er samen met de richtlijnen in de maatschappij voor zorgen dat we enkele versoepelingen kunnen 
doorvoeren in de coronamaatregelen.  
 

• Bezoekers: bezoek op de kamer blijft tot twee personen beperkt, bezoek buiten kan 
uiteraard door meerderen. We moedigen bezoek buiten zeker nog aan. Bezoekers (vanaf 
12 jaar) dragen vanaf het betreden van het woonzorgcentrum een chirurgisch 
mondneusmasker tijdens het gehele bezoek, tenzij tijdens een bezoek in de cafetaria. Ook 
de handhygiëne blijft enorm belangrijk, daarom blijven we met aandrang vragen om bij 
aankomst eerst de handen aan het onthaal te ontsmetten. Het bezoek voorziet zelf een 
chirurgisch mondneusmasker. Bezoek in de living is ook terug toegelaten maar met een 
maximum van totaal 4 bezoekers per living. Daar moet zeker de CO2 meting gerespecteerd 
worden. 

• Bewoners: bewoners dienen geen mondneusmasker meer te dragen, ook niet in de 
wandelgangen of tijdens activiteiten. Bij ziektesymptomen worden bewoners nog steeds 
getest. We zijn ons bewust dat door het vergroten van de contacten tussen bewoners, net 
als in de maatschappij er coronabesmettingen kunnen voorvallen. Bij een positief geteste 
bewoner zal deze 10 dagen in isolatie gaan. Medebewoners worden niet getest, tenzij ook 
zij symptomen vertonen.  

• Medewerkers: medewerkers kunnen terugschakelen naar een chirurgisch 
mondneusmasker, in plaats van een FFP2-masker. Ook hier blijven we testen bij 
symptomen. Een positief geteste medewerker gaat 7 dagen in isolatie, komt terug wanneer 
hij symptoomvrij is en draagt bij de terugkomst op de werkvloer gedurende 7 dagen een 
FFP2 mond- neusmasker.  

• Overkoepelende activiteiten en cafetaria: deze zijn reeds opgestart. Bezoek kan met de 
bewoner naar de cafetaria gaan op woensdag, zaterdag en zondag van 15u-17u. De 
bediening in de cafetaria gebeurt terug aan de toog. Ook overkoepelende activiteiten 
waarin bewoners van verschillende afdelingen elkaar ontmoeten kunnen terug. Externe 
bezoekers die aan een activiteit deelnemen dragen een chirurgisch mondneusmasker. 

 
Mocht u nog vragen of bezorgdheden hebben, aarzel dan zeker niet om deze te stellen.   
 
Dankjewel voor jullie begrip.  
 
Met vriendelijke groeten, 

 

Rudi Logist         

Campusdirecteur         


