Geachte familie en vrienden van een bewoner van woonzorgcentrum de ceder,
Kerstmis 2020 staat nog bij alle personeel op het netvlies gebrand. Het was pure wanhoop
gecombineerd met bijna onmenselijke vechtlust om het leven van onze bewoners te vrijwaren.
Kerstmis 2021 staat nu voor de deur. Dagelijks krijgen 10.000 Belgen het virus, sterven er 44, en
intussen rukt de omikronvariant op.
We zijn gedrild en hebben de tools om het virus buiten te houden – de bewoners zijn drie keer
gevaccineerd en het personeel heeft zijn boosterprik gehad. Maar we weten niet hoe de bewoners
op de nieuwe variant zullen reageren.
Als je op bezoek komt bij een bewoner, doe dan eerst een zelftest, en dit bovenop je covid safe
ticket. Breng zo alleen je nieuwjaarswensen binnen, geen virussen.
Kom met maximaal twee mensen tegelijk.
Hieronder de strikte maatregelen voor iedereen die ons woonzorgcentrum betreedt:
1. je bent in het bezit van een covid safe ticket.
2. je houdt gedurende je volledige bezoek in het woonzorgcentrum je mondmasker
correct aan ( mond en neus bedekt)
3. je registreert je met naam en gsm-nummer en te bezoeken bewoner aan de ingang
4. je ontsmet je handen bij binnenkomen en buitengaan wzc en kamer bezoeker ( dus 4x)
5. je betreedt de lift alleen en gaat rechtstreeks naar de kamer van de bewoner
6. je zet de kamervenster op verluchting tijdens je bezoek en indien mogelijk, doe je je
bewoner een mondmasker aan.
Geachte familie, tijdens het Kerst- en Nieuwjaarsweekend worden de bezoekuren verruimd. Je kan
op bezoek net als op de weekdagen van 14 tot 16.30 uur en van 17.30 tot 19 uur. Let a.u.b. op bij
het binnenkomen en buitengaan dat niemand via jou naar buiten gaat.
Je kan ook met de bewoner gaan wandelen op de bezoekuren.
De bewoner kan buitenshuis op bezoek gaan. Dan gelden de algemene coronamaatregelen. Graag minstens 1 werkdag op voorhand voor 15 uur 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. Vul voor bezoek
buitenshuis ook het register in aan het onthaal.
Geachte familie, vroeger wensten we elkaar Nieuwejaarke zoete. Voor de kerstdagen en 2022 wens
ik jou, onze bewoners, vrijwilligers en personeel een goede mentale en fysieke gezondheid, warme,
liefdevolle ontmoetingen, en een zorgzaam en gelukkig leven in een maatschappij waar respect en
verantwoordelijkheid heersen.

Met vriendelijke groeten,
Tina Van Bockstal
directeur woonzorgcentrum De Ceder
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