
Strikte handhygiëne:
Bij aankomst (en vertrek) uw handen ontsmetten
Telkens wanneer u een deurknop heeft vastgenomen: opnieuw ontsmetten 

Draag STEEDS een mondneusmasker: in én buiten het gebouw
Altijd een mondneusmasker blijven dragen eenmaal je binnen in het woonzorgcentrum bent 
Een stoffen mondmasker mag, maar we geven voorkeur aan een chirurgisch mondmasker 

Enkel buiten, mits respecteren van 1,5m afstand, kan het mondneusmasker even af
GEEN bezoek meer toegelaten in het weekend, noch het brengen van materiaal. 

GEEN bezoek meer toegelaten op kamer. 

Absolute voorkeur: BEZOEK IN OPENLUCHT
Ophalen bewoner voor een contactmoment: 

Max. 2 personen op hetzelfde moment (ook buiten!) - slechts 1 iemand komt het gebouw binnen
om de bewoner op te halen.
Neem steeds de trap (wanneer het toch niet anders kan, gebruik dan de lift niet wanneer er reeds
iemand in de lift staat)
Ga de living NIET binnen, maar wacht aan de livingdeur (max 1 bezoeker). Een medewerker van
de leefgroep brengt de bewoner naar je toe. 
Aan de livingdeur kan je ook wat afgeven. 
Bewoners (met uitzondering De Bron, De Monding & De Horizon) dragen ook bij het zich
verplaatsen met bezoek in het woonzorgcentrum steeds een mondneusmasker. 
Aanraken, knuffelen kan NIET meer

Er is een toilet voorzien voor de bezoekers aan de buitenbar (na toiletbezoek steeds reinigen en
ontsmetten!)

(in iedere gang hangt ontsmettingsfoam).

(deze zijn sowieso verplicht bij De  Bron, De Monding & De Horizon)

Dit kan enkel nog tijdens de week. 

Een uitzondering voor partners van onze bewoners kan in overleg toegestaan worden. 

Richtlijnen bezoek

Gebruik jouw gezond verstand en blijf thuis 

wanneer je zelf ziektesymptomen vertoont (hoesten, niezen, koorts, buikloop....)

Blijf op veilige afstand om jezelf & je naaste te beschermen!

ONE TEAM - ONE SPIRIT - ONE MISSION
'OLTEGOARE' UP DE ZILVERBERG

Enkel op weekdagen van 14u00 tem 17u30, GEEN bezoek meer in het weekend
Pare en onpare dagen blijven behouden (zie ommezijde)

o   De Akker,  De Bloesem, De Kiem, Avondrood & De Regenboog
§  Praattafels in de cafetaria telkens voorzien van plexiglas
§  Max 2 bezoekers (slechts 1 bezoeker haalt de bewoner op!)
§  Je ontvangt een tafelnummer om dan plaats te nemen aan die tafel
§  Enkel bij neerzitten mag de bezoeker en de bewoner zijn mondneusmasker afdoen 
§  Bij rondstappen moet het mondneusmasker terug opgezet worden voor beiden ( bewoner en bezoeker)
§  Beperk uw bezoek tot een half uurtje zodat iedereen de kans krijgt op bezoek
§  Na ieder bezoek worden de tafels/plexiglas gereinigd en ontsmet

ENKEL bij slecht weer:
o  De Bron, De Monding en De Horizon:  

§  ENKEL 1 bezoeker op kamer
§  Met chirurgisch mondneusmasker
§  Met de sociale afstand van 1,5 meter
§  Rechtstreeks naar de kamer gaan en niet ergens blijven hangen



Wandelen
Een wandeling buiten  is de veiligste manier voor een ontmoeting.
Verder blijft gelden: 

Wandelen doen we in tegenwijzerzin rond het gebouw en staat met pijlen aangegeven :
hou steeds links aan.
De wandelaars verlaten het gebouw en komen terug via:  

voor de bewoners van het gelijkvloers en 2de verdiep : via het terras van het
restaurant op het gelijkvloers,
voor de bewoners van het 1ste verdiep (= inkomzone): via de hoofdingang,
de Bloesem kan in & uit via de zij-ingang aan de loopbrug.

Bezoekers en bewoners (uitzondering: De Bron, De Monding & De Horizon) dienen
steeds een mondneusmasker te dragen
Op het wandelparcours staan er stoelen (op 1,5 meter van elkaar): mits respect van
deze 1,5 meter kan u dan, even voor een praatje, het mondneusmasker af laten.

De Zilverberg verlaten?

Familiebezoek buiten het woonzorgcentrum is NIET meer toegestaan. 
Bewoners kunnen, mits overleg, wel nog individueel gaan wandelen. 
Voor een dringende zakelijke afspraak, doktersconsult, tandartsbezoek,  ...

mits goeie en tijdige afspraken (welke dag & tijdstip) met de teamcoach (op
die manier kan de bewoner ook tegen het afgesproken uur klaar zijn)
behouden van 1,5 m afstand
dragen van een mondneusmasker door de bewoners en zijn contacten

Bij vragen: contacteer de leidinggevende van de leefgroep. 
De pop-up zomer-bar  is open. Drankkaarten zijn te koop aan het onthaal en zijn
elektronisch te betalen. TIP aan de familie: bezorg de bewoner een eigen drankkaart
zodat ze ook bij jullie afwezigheid op deze manier kunnen betalen aan de zomerbar. 
Bezoekers die deze afspraken niet ernstig nemen, kunnen voor een volgend bezoek
geweigerd worden. 

Het verlaten van De Zilverberg is niet meer vrijblijvend: 

Dank voor uw bezoek & 
om u aan deze richtlijnen te houden

Pare dagen (even dagen) 
De Monding

De Kiem
De Horizon

De Regenboog

Onpare dagen (oneven dagen) 
De Bron

De Akker
De Bloesem
Avondrood

Bezoekregeling:

Uitzondering : 
partners van onze bewoners zijn elke weekdag (dus ook niet in het weekend) 
welkom tijdens de bezoekuren én kunnen IN OVERLEG én per uitzondering 

ook eens op kamer toegelaten worden

Vanaf heden niet meer in het weekend!


