Nieuwe bezoekersregeling Ter Berken vanaf
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4 vaste bezoekers gedurende 2 weken
waarvan 1 vaste bezoeker (=familielid) op kamer
onpare dagen (1,3,5,7,9, ..) Strauss
pare dagen (2,4,6,8,…) Vivaldi en Chopin
andere bezoekers aan praattafels

max 2 bezoekers per bewoner aan de praattafel op hetzelfde moment
geen café meer in de cafetaria
bezoek op kamer of aan praattafel mits RESERVATIE via teamcoach telefonisch op
weekdagen tussen 14u en 17u

Richtlijnen voor een veilig bezoek :














1 vaste bezoeker op kamer = de contactpersoon zoals eind juli geregistreerd voor het
kamerbezoek
bij twijfel check je dit best vooraf bij de teamcoach van jouw afdeling
geef ook de namen van de andere personen op aan de teamcoach
na 2 weken kunnen de 3 personen wisselen
een kamer-bezoek kan van 14u tot 16u30 op pare (Vivaldi en Chopin) en onpare
(Strauss) dagen enkel door de vaste contactpersoon
tijdens het bezoek draag je steeds een CHIRURGISCH neusmondmasker (dit is
verplicht, ook op de kamer, ook voor de bewoner, gelieve deze te ondersteunen
hierin)
de 3 andere bezoekers kunnen naar de praattafels komen in de cafetaria met max 2
bezoekers per bewoner aan de praattafel op hetzelfde moment
ook deze bezoekers dienen gedurende 2 weken dezelfde te blijven
zij kunnen de bewoner afhalen aan de deur van de afdeling (aanbellen en wachten tot
medewerker u verwelkomt) om dan samen naar de praattafel te gaan : ga de
woonkamer niet binnen
in de cafetaria kan er niets meer besteld worden (de aangekochte drankkaarten blijven
ook later nog geldig)
bezoeken kunnen er zittend plaatsvinden zonder mondmasker, achter plexi op tafel





op alle andere plaatsen of momenten draagt iedere bezoeker, ook de bewoner steeds
& altijd een chirurgisch neusmondmasker
de praattafels zijn beschikbaar van 14h tot 16h30
de toegelaten bezoekers kunnen tijdens de bezoekuren ook buiten wandelen in de
nabije omgeving

Ter herinnering :



kom niet als je jou niet goed voelt, lichte symptomen hebt, bij een hoogrisico contact
of uit een oranje of een rode reiszone komt
bij een besmetting in huis of verhoogde besmettingen in Roeselare, dienen we deze
bezoekregeling nogmaals terug te schroeven

Verlaten van het woonzorgcentrum :





we vragen beperkt gebruik te maken van deze mogelijkheid
enkel voor zakelijke afspraken of consultaties, niet voor familiebezoek
het kan enkel in afspraak met de teamcoach
draag aub, in huis of in de auto, steeds een mondmasker en hou afstand !

