Geachte bezoeker van wzc De Ceder,
Er wordt volop gewoond, geleefd en gezorgd in ons woonzorgcentrum.
Om onze bewoners en personeel te beschermen en ervoor te zorgen dat bezoek steeds mogelijk
blijft, werd in overleg met de burgemeester, de coördinerend arts en mezelf de volgende beslissing
genomen: vanaf vrijdag 8 oktober 2021 moet elke bezoeker van wzc de ceder een geldig Covid
Safe Ticket (of Europees Digitaal Coronacertificaat) kunnen voorleggen.
https://www.beersel.be/product/3858/coronacertificaat.
Dit certificaat bekom je na volledige vaccinatie, een test van maximaal 48u oud of wanneer je in de
laatste 6 maanden herstelde van een Covid-infectie. Je kan dit Covid Safe Ticket tonen via je
smartphone of via een afgedrukt exemplaar.
De bewoners en het personeel van WZC De Ceder rekenen op de verantwoordelijkheid van elke
bezoeker om deze beslissing op te volgen. Deze beslissing zal uithangen aan de ingang en in de
liften. Je kan bij elk bezoek gevraagd worden je Covid Safe Ticket voor te leggen.
Een mondmasker dragen blijft in wzc De Ceder verplicht voor iedereen.
Deze week woensdag 6/10/2021 krijgen de bewoners een derde dosis van het coronavaccin
toegediend door de coördinerend en raadgevend arts .
Op vrijdag 8/10/2021 komen de bewoners van de assistentiewoningen hiervoor aan de beurt.
Deze maatregelen zijn stapstenen om leven en werken in wzc De Ceder gezond, werkbaar en dus
aangenaam te houden.
WZC De Ceder ligt 500 meter van Brussel. De herfst met zijn gebruikelijke opstoot aan virussen
staat voor de deur. Onze bewoners en personeel hebben alle nodige inspanningen gedaan om zich
te laten vaccineren. WZC de Ceder kan hier mooie resultaten afficheren: een 95% vaccinatiegraad.
Met uw Covid Safe Ticket staat u mee garant voor de gezondheid van onze bewoners.
Bedankt voor uw begrip en medewerking.

Met vriendelijke groeten,
Tina Van Bockstal
directeur woonzorgcentrum De Ceder
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