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Geachte familie en vrijwilligers,
We hebben onze bestaande Corona-maatregelen geëvalueerd. Vanaf maandag 6 juli 2020 komen
er een aantal aanpassingen die bewoners en familie heel gelukkig zullen maken. Het vakantiegevoel
overheerst. Ook al was er bij elke versoepeling intern grote discussie, uit schrik voor mogelijke
nonchalance, we zetten toch door. Ga er zorgvuldig mee om, koester mee de coronavrije Ceder met
haar toch wel fragiele bewoners.
Er is een regelmatig gevarieerd pakket aan activiteiten per verdieping, zo veel mogelijk buiten, maar
ook binnen.
Elke woensdag wordt de cafetaria opengesteld enkel voor de bewoners, per verdieping elk in hun
eigen eetruimte.
Op de andere dagen blijven de koffie-met-iets-lekkers-rondes doorgaan.
Er zijn bezoekdagen waarop je je familielid kan ontmoeten in de ommuurde tuin.
Nieuw is dat je met maximaal 3 mensen met je familielid gedurende een half uur kan gaan wandelen
op ons domein, mits iedereen een mondmasker draagt. Dit kan op maandag, donderdag en
zaterdag tussen 14 en 16 uur na afspraak.
Wil je een bewoner meenemen naar huis of naar een familiefeest, dit kan, maar dit houdt een groot
risico in. Wanneer de bewoner terugkeert, wordt hij gedurende 7 dagen in verhoogd toezicht gezet
en mag hij geen contact hebben met andere bewoners, dit om een eventueel virus niet verder te
verspreiden in ons woonzorgcentrum. Bespreek dit goed met uw familielid voor u dit beslist.
Ook na een consulatie bij een arts of in het ziekenhuis, wordt de bewoner 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 in quarantaine tot we een negatieve uitslag
hebben. De kamer installeren of ontruimen gebeurt door personeel van de Ceder. U brengt de
goederen die hygiënisch en netjes zijn tot in de garage of haalt ze daar op na gemaakte afspraak via
het onthaal.
Je kan opnieuw zelf de persoonlijke was van je familielid doen. Ophalen van de vuile was: elke
maandag tussen 16 en 18 uur. Houd u daar aub aan. Propere was wordt afgegeven aan het
onthaal, zet hem niet op het rek van de vuile was.
De kapper is nu zodanig georganiseerd dat hij de bewoners een permanent kan geven op een
veilige manier, velen kijken hier naar uit.
De bewoners van de assistentiewoningen komen terug samen eten in de cafetaria, nu om 13 uur. Zij
kunnen hun persoonlijke was opnieuw doen in het wassalon van de ceder.
Hieronder vind je de bezoekregels, wat nieuw is staat rood.
1. Elk bezoek aan een bewoner van wzc de ceder gebeurt na afspraak. Afspraak maken bij
animatie via mail animatie.wzcdeceder@beersel.be of telefoon T02 3349900 op een
werkdag tussen 9 en 16 uur.
2. Bezoeker en bewoner moeten minstens 14 dagen Covid-vrij zijn en geen symptomen
hebben.
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3. Een bewoner mag per keer maximaal 3 bezoekers ontvangen, de volgende maal mogen dat
drie andere bezoekers 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. Bezoek wordt
door de dienst animatie zo georganiseerd dat elke bewoner de kans heeft bezoek te
ontvangen.
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. Op de 3 bezoekdagen maandag, donderdag en zaterdag tussen 14 en 16 uur mag je
met je familielid gedurende een half uur op het Cederdomein gaan wandelen met
respect voor social distancing. Hier geldt de opdeling per afdeling niet. Je maakt een
afspraak, registreert je en haalt je familielid op aan de tuinpoort en zet hem daar ook
terug af bij de vrijwilliger.
7. Elke bezoeker doet zijn eigen mondmasker aan vanaf de straatingang. Daar staat een
duidelijk bord: mondmasker verplicht.
8. 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 invullen register met naam, adres, telefoonnummer en band met de
bewoner. Deze gegevens worden 14 dagen bewaard in mijn bureau voor mogelijke
contactonderzoek en
daarna vernietigd.
9. 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 gedurende het hele bezoek.
10. Er zijn 13 afgebakende zitplekken in de binnentuin. De vrijwilliger wijst je een zitplek aan op
veilige afstand verwijderd van andere bezoekgroepjes.
11. 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.
12. Cadeautjes mag je zelf overhandigen, ook die zelfgemaakte taart of frambozen uit de tuin.
13. Na een half uur verlaat je de binnentuin opnieuw via de tuinpoort. Je meldt dit aan de
vrijwilliger.
14. De tafel en stoel worden ontsmet door de vrijwilliger. Zo is de plek veilig klaar voor een
volgend tuinafspraakje.
15. Er is dus enkel bezoek in de openlucht mogelijk. Bezoek binnen de muren van het
woonzorgcentrum is momenteel nog onmogelijk. Ook bij slecht weer.
16. Deze regeling kan op elk moment teruggeschroefd worden als de noodzaak zich voordoet.
17. 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.
Ook de videogesprekken op weekdagen blijven doorgaan, je maakt daarvoor ook een afspraak op
bovenstaande contactadressen.
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.
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Geachte familie, je kan deze zomer tot drie maal per week gaan wandelen met je familielid-bewoner,
je kan samen aan tafel gaan zitten in onze tuin en genieten, je kan hen trakteren op een
stukje zelfgemaakte cake of fruit uit je moestuin. Stuk voor stuk mooie ontmoetingen die het leven
verrijken. Geniet ervan, doe het veilig, zorg voor jezelf en voor hen die je graag ziet.
In de ceder werken we voort en bereiden we ons tegelijk zo goed mogelijk voor op een Coronauitbraak. De draaiboeken en noodnummers liggen klaar. We krijgen opleiding van Artsen zonder
grenzen en Defensie. We leggen noodstocks aan persoonlijke beschermingsmiddelen aan. Ook in
de vakantieperiode is altijd iemand bereikbaar of aanwezig die alle informatie heeft om een
eventuele uitbraak zo goed mogelijk te bestrijden in samenspraak met de CRA-arts en het bestuur.
We versterken ons team. Het bestuur stelde 2 nieuwe hoofdverpleegkundigen aan ter vervanging
van mevrouw Anne Tierens die in november met pensioen gaat. Gwenny Lefebure startte op 1/7,
Lynn Boon vervoegt ons op 7/9/2020. Twee bijkomende vrijwilligers maken mogelijk dat we nu ook
op zaterdag bezoek kunnen organiseren. Alle bezoek, cafetaria en koffierondes zijn trouwens enkel
mogelijk dank zij onze vrijwilligers.
Geachte familie, hopelijk gaan de zomer en 2020 voorbij en kan ik u tweewekelijks melden, de
Ceder is nog altijd Covid-vrij. Als dit zou lukken, is dat enkel dank zij de permanente inspanningen
van én bewoners én familie én personeel én vrijwilligers elke dag opnieuw. Laat ons daar samen
voor gaan. Laat ons samen stap voor stap bouwen aan een Ceder waar bewoners gelukkig leven in
goed en veilig contact met elkaar en hun dierbaren.
Geachte familie, graag tot binnen twee weken met meer nieuws uit woonzorgcentrum de Ceder

Met vriendelijke groeten,
Tina Van Bockstal
directeur woonzorgcentrum De Ceder
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