Update voor familie – 24/07/2020

Beste familie, mantelzorger,
Ook u vernam hoogstwaarschijnlijk het nieuws in de media over de nieuwe richtlijnen voor de WZC’s.
Wij vinden het dan ook noodzakelijk deze met u te communiceren via deze nieuwsbrief.
De nieuwe afspraken gaan in vanaf zaterdag 25/7/2020 !
Voor de Lauwer;
- Kamerbezoek is NIET meer toegelaten ! De reservaties zoals op vandaag blijven bestaan,
zowel naar duur als naar aantal, maar kunnen nog enkel doorgaan in het cafetaria. Daar
worden terug 5 contactplaatsen gecreëerd.
- Fysisch contact met de bewoner is absoluut verboden. Mondmasker en handhygiëne
verplicht ! Ook de registratie bij ieder bezoek moet heel strikt gebeuren !
- Er kan in de tuin gewandeld worden, maar neem hierbij niet de arm van de bewoner vast.
Ofwel gebruikt deze een rolator ofwel een rolstoel.
- Er kan verder drank geserveerd worden in het cafetaria en op het terras.
- Hou afstand met de bewoner, en met andere familie/bewoners.
- Voor de bewoners op de leefgroepen is er sprake van een LEEFGROEPBUBBEL – dit betekent
dat er geen sprake is van kamerisolatie ! De bewoners mogen op de eigen afdeling vrij
rondlopen, eten nog samen, er kunnen ook nog activiteiten doorgaan.
- Gezien kamerbezoek niet toegelaten is, mag er wel in het cafetaria was/linnen en andere
goederen uitgewisseld worden.
Voor het Portiek;
- Alle afspraken van de Lauwer zijn eveneens van tel.
- Kamerbezoek is ook niet meer toegelaten. Er wordt per woning een gespreksruimte
voorzien. Voor woning 1 is dit in het bureeltje thv woning 1. Voor woning 2 tem 4 is dit in de
polyvalente ruimte op iedere woning, achter de branddeuren, thv de kerkzijde. De bezoeken
voor woning 5 worden mee gereserveerd met woning 4.
- Wanneer u kiest voor een wandeling in de tuin kan er op het terras ook iets gedronken
worden (NIET binnen !). Maar hou zeker ook afstand en het mondmasker aan.
Laat ons met zijn allen de richtlijnen strikt volgen zodat een 2de golf niet kan uitgroeien tot dezelfde
proporties als de eerste.

Alvast bedankt voor uw begrip.

Met Vriendelijke groeten

Kristof Claeys
Algemeen directeur
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