Bezoekregeling woonzorgcentrum de ceder 1650 Beersel vanaf 12/5/2021

Pas dit toe voor de gezondheid van onze bewoners 

95% van de bewoners en personeelsleden van wzc de ceder zijn gevaccineerd. Hierdoor krijgen onze bewoners meer vrijheid en bezoekrecht.
Vanaf woensdag 12 mei 2021:
Bezoek: van maandag tot vrijdag tussen 14 en 16.30 uur en tussen 17.30 en 19 uur. Op zaterdag en zondag tussen 14 en 16 uur.
Er zijn een aantal voorwaarden:
-De bezoeker komt per tijdstip met maximaal 2 personen van eenzelfde bubbel.
-Er is registratieplicht: de bezoeker registreert zich bij binnenkomen én buitengaan op het papieren register aan het onthaal ( niet meer via de app).
-De bezoeker houdt tijdens het volledige bezoek zijn mondmasker aan, past handhygiëne toe, houdt afstand en verlucht de kamer van de bewoner tijdens het bezoek.
-Ook de bewoner houdt in zijn kamer bij bezoek en buiten zijn kamer altijd zijn mondmasker aan.
De cafetaria is open voor de bewoner met zijn max. 2 bezoekers
Op dinsdag, woensdag en vrijdag van 14 uur tot 16.30 uur, op zaterdag tot 16 uur.
Ga bij mooi weer bij voorkeur op het terras zitten genieten van uw babbel en pintje.
Mondmaskerplicht geldt zolang u niet drinkt.
De bewoner kan met zijn bezoeker dagelijks gaan wandelen tijdens de bezoekuren. Buiten gelden de algemene corona-richtlijnen.
De bewoner kan buitenshuis op bezoek gaan, hij ontmoet er enkel mensen die tot hetzelfde huishouden ( bubbel) behoren. Een familiefeest kan dus nog niet.
Voor elk bezoek dat onze bewoner buitenshuis aflegt, graag minstens 1 werkdag op voorhand een mail naar directie én hoofdverpleegkundige van de
ceder: tina.vanbockstal@ocmwbeersel.be en hvk.wzcdeceder@ocmwbeersel.be met uur van vertrek en vermoedelijke terugkeer.
Mogen we de bezoeker vragen om de mindermobiele bewoner voor een cafetariabezoek, een wandeling of bezoek buitenshuis af te halen in zijn kamer en in het
weekend tegen 16 uur terug te brengen naar zijn kamer? Bedankt.
Bezoekregeling assistentiewoningen de ceder vanaf 8/5/2021
Assistentiewoningen volgen de algemene interfederale corona-maatregelen:
 Je mag met maximum 1 dezelfde persoon dicht contact hebben (knuffelcontact). 1,5 meter afstand is dan niet nodig.
 Nodig je iemand uit bij je thuis ? Ieder gezinslid mag thuis 1 knuffelcontact ontvangen. Er mag maximum 1 knuffelcontact per keer worden ontvangen.
 Woon je alleen ? Je mag jouw dicht contact en nog één extra persoon uitnodigen bij je thuis. Deze personen mogen niet op hetzelfde moment in je huis zijn.
 Buiten mag je met een groep van maximum 10 personen zijn. Je moet 1,5 meter afstand houden. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.
 Winkeliers zijn opnieuw open zonder afspraak. Er hoeft niet langer alleen gewinkeld te worden, men mag vergezeld worden door één ander lid van het huishouden.
Specifiek voor de assistentiewoningen van de ceder:
 In wzc de ceder kan je ’s middags komen eten. Je kan na afspraak naar het wassalon, de kapper en de pedicure. Je hebt je mondmasker altijd op, behalve aan tafel.
 De cafetaria is nog niet open voor bewoners van assistentiewoningen.
 De kiosk is open van 1 april tot 31 oktober van 9 tot 17.30 uur, en van 1 november tot 31 maart van 9 tot 16 uur. Je bent met maximaal 2 personen om te sporten. Je
bent met maximaal 8 personen voor een andere activiteit.
 Je hebt altijd je mondmasker op in de kiosk en je ventileert de ruimte.
 Vanaf maandag 10/5/2021 is er opnieuw pétanque op maandag om 14 uur onder leiding van vrijwilliger Jean. Alle bewoners welkom.

