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Maatregelen betreffende COVID-19

Geachte bewoner van een assistentiewoning van de ceder,
We zijn al 2 maanden in quarantaine. Fijn zullen we dit nooit vinden, dat gesloten huis, die
mondmaskers, die temperatuur-names, die afstand vooral, maar het went wel.
We kregen vorige week goed nieuws: alle personeelsleden en bewoners wzc zijn getest en
zijn allemaal negatief: niemand is dus besmet. Dit nieuws is in huis ontvangen met fierheid:
wij zijn voorzichtig, passen de maatregelen goed toe.
In de komende periode is het vinden van een goed evenwicht tussen menselijkheid en
veiligheid essentieel.
Wanneer we te veel beperken om de veiligheid te garanderen, riskeren we het menselijke
uit het oog te verliezen.
Wanneer we alleen kijken naar het warmmenselijke, wordt het onveilig.
Bezoek aan bewoners van de assistentiewoningen van de ceder wordt terug mogelijk
vanaf vandaag 11 mei 2020 mits het naleven van onderstaande richtlijnen. Deze regeling
kan echter op elk moment teruggeschroefd worden als de noodzaal zich voordoet.
SPECIFIEKE RICHTLIJNEN BEZOEKREGELING VANAF 11 MEI 2020
In lijn met de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad zijn onderstaande richtlijnen
geldig.
- Social distancing: hou minstens altijd 1,5 meter afstand van elkaar. Dit vormt de beste
garantie om besmetting te voorkomen.
- Per bezoekmoment geldt maximum het aantal toegelaten bezoekers bepaald door de
Nationale Veiligheidsraad in de privé-sfeer. Vanaf 10 mei 2020 worden maximaal vier –
altijd dezelfde - bezoekers toegelaten. Van zodra de richtlijnen van de Nationale
Veiligheidsraad aangepast worden, worden ook deze richtlijnen opnieuw bekeken.
- Bezoek kan enkel plaatsvinden als bezoeker én bewoner gedurende 14 dagen
voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoonden, en tijdens de laatste 14 dagen
niet positief getest werden op COVID-19.
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- Bezoek vindt bij voorkeur plaats in open lucht of anders in de eigen assistentiewoning.
Het maximum aantal bezoekers dat tegelijkertijd binnenshuis kan worden ontvangen, zal
mee bepaald worden door de grootte van de individuele wooneenheid/woongedeelte
(social distancing).
- Elke bezoeker doet een mondmasker aan vanaf de straatingang tot het verlaten van het
domein na het bezoek. Er komt aan deze ingang een duidelijk bord: mondmasker verplicht.
Dit bord wordt op strategische plaatsen herhaald. Bezoeker brengt hiervoor zijn eigen
mondmasker mee. Bewoner draagt tijdens het bezoek zijn eigen wasbaar mondmasker dat
hij ontving op 7 mei 2020. Voor een correct gebruik van het mondmasker:
https://www.youtube.com/watch?v=lRzNVh71lSk
-De bezoekers en bewoners voeren een correcte handhygiëne uit bij het begin en het
einde van het bezoek: handenlangdurig wassen met zeep of desinfecteren met product.
- Bewoners en bezoekers die tot een risicogroep behoren (ouderen, personen met hart- en
vaatziekten, chronische aandoeningen) worden gewezen op de risico’s verbonden aan een
bezoek. Bezoek kan hen niet worden verboden.
- Dieren (die niet in de voorziening wonen) kunnen niet op bezoek komen.

Geachte bewoner, we weten dat deze crisis niet snel zal weggaan, dat we met het virus
zullen moeten leren samenleven.
De virologen, de minister, het Beersels bestuur, alle personeelsleden, iedereen weet hoe
hard deze maatregelen inwerken op je leven.
We kennen de angst en bezorgdheid en machteloosheid waarmee jullie zitten. We doen
er alles aan om jullie zo gezond mogelijk te houden en zo goed mogelijk te laten leven.
Mee dank zij uw inspanningen zijn we tot heden gespaard gebleven van Covid-19. Laat
ons zo verder doen.
Zodra de wasserij en het restaurant terug kunnen opengaan ( ik vermoed rond 8 juni
2020), breng ik je op de hoogte.
Geachte bewoner, hou je goed en wel en zorg goed voor elkaar,
Met vriendelijke groeten,
De directeur,
Tina Van Bockstal
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