Dag familie en vrienden van een bewoner van wzc de ceder, dag medewerker en
vrijwilliger,
Op 21 maart 2022 zet wzc de ceder de stap naar volop leven.
Een heleboel covidmaatregelen gaan op de schop.
Wat overblijft is noodzakelijk om hen die we graag zien alle kansen op een goed
leven te geven.
WZC De Ceder is terug open voor bezoek van 9 tot 20 uur. In het weekend van 14
tot 20 uur.
De cafetaria is elke dag open voor bewoners en bezoek van 14 tot 16.15 uur.
Bewoners kunnen bezoek ontvangen op hun kamer, in de tuin, in de cafetaria.
Bewoners kunnen ook buitenshuis op bezoek gaan.
Stuur hiervoor de werkdag voordien voor 12 uur een mail naar
tina.vanbockstal@ocmwbeersel.be en hvk.wzcdeceder@ocmwbeersel.be
Bewoners zijn thuis, zij dragen geen mondmasker meer. Behalve indien ze ziek zijn
of bij bezoek aan de kinesist.
Activiteiten binnenshuis gaan door in geventileerde ruimtes.
Bezoekers vanaf 12 jaar, vrijwilligers en personeel dragen een hygiënisch
mondmasker, ook in de cafetaria als ze niets nuttigen. In de tuin en op het terras
kan het mondmasker af.
Iedereen ontsmet zijn handen bij binnenkomen in het woonzorgcentrum, bij het
binnengaan van de kamer van een bewoner en van de cafetaria.
Bezoekers respecteren afstandsregels.
Bezoekers verluchten de kamer van de bewoner tijdens hun bezoek.
Indien de situatie dit vereist zullen - na overleg met de coördinerend raadgevend
arts en de overheid - maatregelen gecommuniceerd en toegepast worden.
Laat ons nu samen verantwoordelijk zijn, genieten en ten volle leven.
Laat die lente van 2022 maar beginnen. Graag tot gauw in woonzorgcentrum de
ceder.

Met vriendelijke groeten,
Tina Van Bockstal
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