Update corona-maatregelen
De grote vakantie is over halfweg en het is hittegolf. Aan zee betekent dit waterpret, in ons
woonzorgcentrum
steken
we
een
tandje
bij.
Onze bewoners krijgen aan de hitte aangepast eten, met daarbovenop elke dag een
verkoelend ijsje, milkshake, en gisteren een boterham met radijskes en plattekaas en een
geuze of kriek. De cafetaria en het restaurant worden gekoeld: ’s nachts gaan alle vensters
open, overdag staat de koeling op. Tijdens het eten gaat ze even uit. Zo is het comfortabel en
veilig voor de bewoners.
We zorgen voor lichte kledij, en aan de waterkraantjes staan alle mogelijke siropen. We
merken
dat
water
met
een
smaakje
beter
doet
drinken.
We delen opnieuw drankkaarten uit, bewoners die 9 glazen op een dag hebben gedronken,
krijgen een pluim.
Intussen vloeit de tweede coronagolf over ons land, en dat heeft ook gevolgen voor ons
woonzorgcentrum, al houden we die zo beperkt mogelijk.
Eerst het goede nieuws. Woonzorgcentrum de Ceder is nog altijd volledig corona-vrij. Maar
we staan wellicht voor een lange golf. Daarom hebben we vanaf vandaag een online
reserveringssysteem voor een bezoek aan je familielid in de tuin.
Het is heel eenvoudig.
Je gaat naar https://www.beersel.be/deceder en drukt op de groen balk

Je komt op een kalender. Ga naar de juiste datum en klik op het door jou gewenste uur en vul
je gegevens in. Je reservatie is gemaakt.
Gebruik aub dit systeem. Het is gemakkelijk. Je kan het 7 dagen op 7 elk uur van de dag
gebruiken. Het zal Geertrui en de mensen van animatie enorm ontlasten. Bovendien hebben
we zo alle verplichte gegevens nodig voor contact- tracing en moet u die bij uw bezoek niet
meer invullen.
Alle reeds aangevraagde bezoeken voor vandaag en zaterdag staan er in, die hoef je niet
opnieuw te doen.
Om onze bewoners goed te beschermen in deze tweede golf, gaan we de opsplitsing in 3
afdelingen nog strikter toepassen.
Boek aub een bezoek op de juiste dag en het juiste uur.
Verdieping 1: oneven dag tussen 14 en 16 uur en zaterdag tussen 14 en 15 uur.
Verdieping 2: even dag tussen 14 en 16 uur en zaterdag tussen 15 en 16 uur
Verdieping 0: maandag of donderdag tussen 10 en 11.30 uur en zaterdag tussen 15 en 16
uur.
Vul de verdieping in op het onlineformulier. Op een foute dag of uur zal u niet binnengelaten
worden door de vrijwilliger.
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We vragen u ook om tijdens de officiële bezoekdagen in de tuin op maandag, donderdag en
zaterdag, geen tuinhekgesprekken te voeren met bewoners van een andere verdieping.
Anders ontmoeten bewoners uit verschillende verdiepingen elkaar in de tuin en zou, bij een
uitbraak, de besmetting kunnen overwaaien van een afdeling naar een andere.
Om iedereen de kans te geven bezoek te ontvangen, vragen we om per bezoekdag maximaal
1 bezoek in te plannen. Dat wil concreet zeggen dat een bewoner op weekbasis 2 keer bezoek
kan
ontvangen
(
de
even
of
oneven
dag
en
de
zaterdag).
Social distancing is heel belangrijk. Om dit te garanderen beperken we het aantal bezoekers
per bewoner tot 1 persoon. Indien deze 1 begeleider nodig heeft, kan dit. Houd a.u.b. altijd
anderhalve meter afstand tot de bewoner.
Houd ook altijd uw mondmasker op, dit mondmasker moet neus en mond volledig bedekken.
Zo houden we corona buiten en kan iedereen blijven genieten van deze toch wel fijne
tuinbezoeken.
Geacht familielid, u heeft het reeds gemerkt, ook de post heeft last van Corona. Nu maandag
10/8/2020 zullen de maandfacturen van juli klaarliggen aan het onthaal. Familieleden die de
was komen ophalen, nemen best ook direct de factuur mee. Kom je maandag 10 of donderdag
13 op bezoek in de tuin, haal dan even de factuur op aan het onthaal. Alle andere facturen
sturen we vrijdag 14/8 op.
Geachte familie, samen gaan wandelen in het park of een bewoner meenemen naar een feest
kan
even
niet
meer.
We
rekenen
hier
op
uw
begrip.
En sta me toe om u namens de volledige ploeg personeel en vrijwilligers te bedanken voor de
voorbije 5 maanden. We hebben samen met vallen en opstaan geleerd om veilig en gezond
met corona samen te leven. Dit is eigenlijk rimpelloos gebeurd, dank u wel hiervoor. Het is fijn
voor alle personeel en vrijwilligers te weten dat we ons door u familie gesteund weten
Hieronder vind je de huidige bezoekregels, wat nieuw is staat rood.
1. Elk bezoek aan een bewoner van wzc de ceder gebeurt na afspraak. Afspraak via
het online reserveringssysteem op https://www.beersel.be/deceder.
2. Bezoeker en bewoner moeten minstens 14 dagen Covid-vrij zijn, de laatste 14
dagen niet in code oranje of rood gebieden zijn geweest en geen symptomen
hebben.
3. Een bewoner mag per bezoekdag maximaal 1 bezoeker ontvangen. Indien deze 1
begeleider nodig heeft, kan dit. De volgende maal mag het een andere bezoeker
zijn.
4. De bezoekdagen zijn maandag en donderdag tussen 10 en 11.30 en 14 en 16 uur,
alsook op zaterdag tussen 14 en 16 uur. Een bezoek duurt maximaal een half uur.
5. Het principe van de gescheiden afdelingen blijft gerespecteerd: bezoek op
weekdagen aan verdieping O: voormiddag, 1 oneven en 2 even dagen. Op zaterdag
bewoners van verdieping 1 tussen 14 en 15 uur, voor bewoners van verdieping 0 en
2 van 15 tot 16 uur. U wordt per verdieping naar aparte plekken in de tuin geleid
door onze vrijwilliger.
6. Elke bezoeker doet vanaf de straatingang zijn eigen mondmasker aan dat mond
en neus volledig bedekt. Daar staat een duidelijk bord: mondmasker verplicht.
7. Als bezoeker gaat u gemondmaskerd op het afgesproken uur naar de tuinpoort: op
het einde van de parking linksaf voor de assistentiewoningen. U wordt er door een
vrijwilliger opgewacht. Hier volgt u de volgende procedure: temperatuur-name,
handhygiëne, controle mondmasker en controle naam op onlineregisterlijst. De
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contactgegevens worden 14 dagen bewaard in mijn bureau voor mogelijke
contactonderzoek en daarna vernietigd.
8. Bewoner heeft mondmasker aan, dit wordt hem gegeven door de ceder. Let
er a.u.b. ook op dat de bewoner het masker goed draagt met bedekte mond en
neus en dit gedurende het hele bezoek.
9. Er zijn afgebakende zitplekken in de binnentuin. De vrijwilliger wijst je een zitplek
aan op veilige afstand verwijderd van andere bezoekgroepjes.
10. Als bezoeker ga je volgens social distancing ( minstens anderhalve meter afstand)
met je familielid in de binnentuin op bank of aan tafel zitten. Je betreedt het wzc
niet. Drinken wordt toegestaan als je minstens anderhalve meter van elkaar zit. De
cafetaria is echter niet open voor bezoekers.
11. Cadeautjes mag je zelf overhandigen, ook die zelfgemaakte taart of frambozen uit
de tuin.
12. Na een half uur verlaat je de binnentuin opnieuw via de tuinpoort. Je meldt dit aan
de vrijwilliger.
13. De tafel en stoel worden ontsmet door de vrijwilliger. Zo is de plek veilig klaar voor
een volgend tuinafspraakje.
14. Er is dus enkel bezoek in de openlucht mogelijk. Bezoek binnen de muren van het
woonzorgcentrum is momenteel nog onmogelijk. Ook bij slecht weer.
15. Deze regeling kan op elk moment teruggeschroefd worden als de noodzaak zich
voordoet.
16. Indien je als bezoeker zelf tot een risicogroep behoort (ouderen, personen met
hart- en vaatziekten, chronische aandoeningen), moet ik je wijzen op de risico’s
verbonden aan een bezoek. Ik kan je bezoek echter niet verbieden.
Familie kan in het weekend, op een feestdag of avond van achter het tuinhekken een
zelfstandige bewoner komt groeten. Let wel, hulp van een personeelslid is op deze momenten
echt niet mogelijk. Doe ook hier altijd een eigen mondmasker aan en houd afstand.
Tuinhekgroeten mag niet op maandag, donderdag en zaterdag tijdens de bezoekuren.
Ook de videogesprekken op weekdagen blijven doorgaan, je maakt daarvoor ook een
afspraak per mail naar animatie.wzcdeceder@beersel.be.
Geregistreerde mantelzorgers blijven hun bestaande regeling uitvoeren.
Een bedlegerige bewoner kan eenmaal per week bezoek ontvangen door 1 persoon tegelijk.
Dit met in achtneming van de zware restricties die hier gelden.
Na een consulatie bij een arts of een verblijf in het ziekenhuis, wordt de bewoner getest en
gedurende 7 dagen in verhoogd toezicht gezet en mag hij geen contact hebben met andere
bewoners.
Een nieuwe bewoner wordt de eerste dag getest en blijft 7 dagen in quarantaine.
Geachte familie, het is grote vakantie, het is stralend zomerweer. Personeelsleden komen
met een mooi kleurtje en vol goede moed terug van een vakantie aan zee of de Ardennen.
Onze bewoners beleven deze vakantie anders, maar daarom niet minder fijn. De mensen van
animatie, ergo en kine zorgen per afdeling voor fijne activiteiten. Onze vrijwilligers brengen
elke namiddag tijdens de koffieronde de nodige verstrooiing en vaak een fijne babbel. Onze
2 nieuwe witte konijntjes zijn een dagelijkse attractie voor iedereen die onze tuin inwandelt.
Ze
worden
veel
lekkers
toegestopt.
We hopen dat het mooie weer standhoudt tot 18 augustus, dan houden we onze jaarlijkse
barbecue. Intussen wensen we jullie deugddoende mooie en zorgeloze dagen. Hou je vooral
gezond en wel.
Geachte familie, graag tot einde augustus met meer nieuws uit woonzorgcentrum de Ceder

