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Geachte familie
Sinds enkele dagen zien we de cijfers van besmettingen onrustwekkend omhoog gaan. De overheid
vraagt ons extra alert te zijn en de nodige acties te ondernemen om besmetting te voorkomen.
Tot onze spijt zien wij ons genoodzaakt om enkele afspraken terug te schroeven en strengere
maatregelen opnieuw in te voeren.
Met ingang van zaterdag 25 juli zullen geen wandelbezoeken meer toegelaten worden. De
bezoeken die al aangevraagd werden, worden omgezet naar tuinbezoek.
Het bezoek in de tuin kan nog steeds doorgaan, maar wij vragen jullie uitdrukkelijk om alle
veiligheidsmaatregelen nauwgezet op te volgen. We zetten ze nog even op een rijtje:
- Draag een mondmasker vanaf het moment dat je de parking betreedt
- Draag het mondmasker correct: zorg dat je mond én neus voortdurend bedekt zijn
- Volg nauwgezet de instructies van de vrijwilliger die je een plaats zal aanwijzen
- Ontsmet je handen bij het binnenkomen
- Noteer je gegevens op het formulier. Deze zullen conform de privacywetgeving
slechts tijdelijk bewaard worden
- Hou steeds 1,5 m afstand. Laat de stoelen daarom staan zoals ze door de vrijwilliger
gezet zijn
- Respecteer de tijd, je mag maximaal een halfuur op het terrein zijn
- Per keer mogen maximaal 3 bezoekers langskomen, let op: opnieuw steeds dezelfde
personen.
Ook bezoek aan het tuinhek blijft mogelijk.
Eveneens met ingang van zaterdag 25 juli zal het niet meer mogelijk zijn om je familielid mee te
nemen naar huis of een familiefeest. Het is met pijn in het hart dat we deze maatregel terug moeten
instellen, maar de veiligheid van onze bewoners gaat boven alles.
Ook alle andere veiligheidsregels blijven gelden tot nader bericht. Lees ze nog even na in de mail
van 16 juli.
Samen met jullie hopen wij dat de heropflakkering van het virus snel onder controle is en we deze
strenge maatregelen opnieuw kunnen versoepelen.
Met vriendelijke groeten,
Gwenny Lefebure
Hoofdverpleegkundige
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