Bezoek aan de bewoners wordt vanaf dinsdag 20
oktober 2020 voor vier weken beperkt van 13u30 en
16u30.
Beste bezoeker,
Vandaag maandag 19 oktober gaat COVID-19 alarmniveau 4 in en wordt het
cafetaria voor 4 weken tot en met zondag 15 november gesloten als
‘drankgelegenheid’. Het cafetaria blijft toegankelijk zonder consumpties voor bezoek
van twee personen samen met de bewoner. Eén iemand haalt de bewoner op de
kamer en komt met de bewoner tot in het cafetaria.
Het bezoek op de kamer wordt verder beperkt tot de eerste contactpersoon.
Het aantal verschillende personen die op bezoek kunnen komen wordt beperkt tot 4
personen, maximum twee personen tegelijkertijd in het cafetaria.
De bezoekuren worden beperkt tussen 13u30 en 16u30. Bezoek buiten deze uren
wordt aangevraagd op de afdeling.
Bezoekers dragen ALTIJD en OVERAL in het gebouw een chirurgisch
mondmasker. Stoffen mondmaskers bieden onvoldoende bescherming. Het
mondmasker mag NIET af als men neerzit, niet in de kamer en niet in het restaurant.
Welke symptomen zijn typisch voor COVID-19 ?
 Plots verlies van geur en smaak.
 Plotse pijn aan de borst.
 Droge hoest.
 Heb je koorts of een griepachtig gevoel, plotse spierpijnen, plotse
vermoeidheid, gebrek aan eetlust, hoofdpijn, diarree, keelpijn, snotneus, of
ben je gewoon verkouden, kom dan zeven dagen niet op bezoek.
Mensen zijn het meest besmettelijk twee dagen voor de eerste symptomen. Daarom
is het nodig dat iedere bezoeker altijd de handen goed wast met zeep en ontsmet,
het mondmasker draagt en de nodige afstand van 1.5 meter bewaart. Veel personen
zijn besmet zonder symptomen. Wees daarom altijd voorzichtig en gedraag u alsof u
besmet zou kunnen zijn om anderen te beschermen.
Bezoek buiten het woonzorgcentrum raden we af. Voor consultaties, zakelijke
regelingen, een kerkhofbezoek of andere vragen we duidelijk af te spreken op de
afdeling. De bewoner draagt bij bezoek buitenhuis een mondmasker, zeker ook in
de wagen.
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