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Geachte familie van een bewoner, geachte vrijwilliger van De Ceder,
Vandaag kreeg het personeel van de ceder zijn tweede vaccin. 98% van de
bewoners is gevaccineerd met 2 dosissen. 91% van het vast personeel is
gevaccineerd met 2 dosissen. Binnenkort worden de bewoners van de
assistentiewoningen gevaccineerd, hier gaan we naar een 100% vaccinatie.
Dit zijn mooie cijfers.
Meer contact en bezoek zijn pas mogelijk tien dagen na de tweede prik, zodat het
vaccin voldoende tijd heeft om bescherming op te bouwen.
WZC De Ceder zal dus vanaf maandag 1 maart 2021 de bezoekersregeling
aanpassen. We doen dit stapsgewijs en voorzichtig, want op grondgebied Beersel
waren verschillende varianten van het virus rond en u, bezoeker, bent wellicht nog
niet gevaccineerd.
Vanaf 1 maart kan elke bewoner twee knuffelcontacten ontvangen op zijn kamer.
Die twee contacten kunnen om de twee weken wisselen. Als familie spreken jullie
onderling af wie knuffelcontact van de bewoner wordt.
Wanneer en hoe?
Er zijn drie bezoekdagen in de week: maandag, donderdag en zaterdag. Voor elk
bezoek meld je je verplicht op voorhand aan via ons online reserveringssysteem:
https://www.beersel.be/product/950/woonzorgcentrum-and-assistentiewoningen-deceder-gemeentelijk. Doe dit vanaf maandag 22 februari.

1. Bezoek op de kamer:
Kom met maximaal 2 knuffelcontacten binnen via onthaal, registreer je correct
bij de vrijwilliger, neem de juiste lift, ga rechtstreeks naar kamer van bewoner,
probeer alle andere contact te vermijden. Bij mooi weer kan je bewoner
meenemen naar de ommuurde tuin.
Om wzc De Ceder een veilige plek te houden, passen we zolang het gros van
de Beerselse bevolking niet gevaccineerd is, voor de bezoekregeling de
opsplitsing in 3 afdelingen strikt toe. Boek dus aub een bezoek op de juiste dag
en het juiste uur. Vul de verdieping in op het onlineformulier. Op een foute dag
of uur zal je niet binnengelaten worden door de vrijwilliger.
Verdieping 1: oneven dag tussen 14 en 16 uur en zaterdag tussen 14 en 15 uur
– enkel via lift naast cafetaria.
Verdieping 2: even dag tussen 14 en 16 uur en zaterdag tussen 15.30 en 16.30
uur – enkel via lift aan onthaal
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Verdieping 0: maandag of donderdag tussen 10 en 11.30 uur en zaterdag
tussen 15 en 15.30 uur.
Op de 3 bezoekdagen maandag, donderdag en zaterdag tussen 14 en 16 uur
mag je bij mooi weer met je familielid gedurende een half uur gaan wandelen
met respect voor social distancing. Je bent met maximaal 4 wandelaars,
bewoner inbegrepen.
Je draagt een neus- en mondmasker, de bewoner ook. Hier geldt de opdeling
per afdeling niet. Je maakt een online afspraak, vult op het formulier bij ‘bezoek
bewoner verdieping’: wandeling in. Je haalt je familielid via het onthaal op zijn
kamer op en brengt hem na de wandeling terug naar zijn kamer.
Familie kan in het weekend, op een feestdag of avond van achter het
tuinhekken een zelfstandige bewoner komen 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 van de andere afdelingen. Je
hoeft hier niet voor te reserveren.
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 palliatieve bewoner kan bezoek ontvangen. Spreek af met
hoofdverpleegkundige of directie.

Tegenover dit bezoekrecht staan verplichtingen.
We verwachten dat u zich aan de geldende richtlijnen houdt: Een bezoeker of een
lid van de bubbel van de bezoeker, mag gedurende 14 dagen voorafgaand aan het
bezoek geen symptomen vertonen, de laatste 14 dagen niet teruggekeerd zijn uit
het buitenland, de laatste 14 dagen niet positief getest zijn op COVID-19 en niet in
quarantaine zijn.
Elke bezoeker past bij zijn bezoek 4 x handhygiëne toe: bij betreden en
buitengaan van het wzc en bij betreden en buitengaan van de kamer, elke
bezoeker draagt gedurende zijn volledige bezoek een mondmasker dat mond en
neus bedekt.
Familie die de persoonlijke was van bewoners doet, kan de was meenemen en
terugbrengen op de bezoekdagen. Familie die nu de was door de industriële
wasserij laat doen, maar vanaf 1 maart dit zelf opnieuw wil doen, meldt mij dit per
mail.
Geachte familie, onze bewoners krijgen stapje per stapje hun vrijheid terug.
Feestjes en activiteiten vinden plaats en worden volop gepland, nu nog per
afdeling. Iedereen verlangt naar meer, en meer zal komen, als we allemaal
verantwoordelijk met deze nieuwe vrijheid omgaan. Ik wens u mooie momenten
toe. Graag tot gauw,
Tina Van Bockstal
directeur woonzorgcentrum De Ceder
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