
Bezoek kan enkel aan praattafels op reservatie en met
max. 2 bezoekers tegelijk. Bezoek op kamer is niet
toegelaten.

Toegang voor bezoekers:  via het sas aan de hoofdingang 
 Hoogbouw.

U verlaat het woonzorgcentrum via de schuifdeur ter
hoogte van de keuken - kant Drafstraat.

Bij elk bezoek, moet je je eerst REGISTREREN aan de
ingang. Laat naam en telefoonnummer na op de lijst bij de
vrijwilliger.

Aan de ingang ontvang je een bakje met ontsmettings-
materiaal. Breng dit bakje naar een praattafel en wacht tot
de bewoner bij u wordt gebracht. 

Elke bezoeker brengt zelf een mondmasker mee en draagt

dit CONTINU over NEUS EN MOND. Ook de bewoner

draagt een mondmasker!

Mondmasker mag enkel afgedaan worden indien:

BUITEN: op 1.5 meter afstand van bewoner EN

enkel wanneer iedereen neerzit!!

BINNEN: enkel als iedereen achter plexiglas zit ten

opzicht van de bewoner in de Bistro aan de

praattafels

Knuffelen, kussen en handen geven MAG NIET meer, ook

niet met mondmasker aan!

Afspraken bezoek 

De Waterdam



Je neemt enkel contact met de bewoner waarvoor je je
geregistreerd hebt, dus niet met andere bewoners of
bezoekers.

Wil je iets drinken (geen verplichting!!) ? Dit kan op
rekening van de bewoner , via bancontact of met een
consumptiekaart (verkrijgbaar tijdens kantooruren aan het
onthaal).   Wij aanvaarden GEEN CASH!

Een wandeling buiten in de tuin of even vertoeven op het
terras, geniet de voorkeur op een bezoek aan de praattafel.
Wandelen kan enkel in de grote tuin op het binnenplein.
Men mag de site van het woonzorgcentrum dus niet
verlaten. Tijdens de wandeling dragen zowel bewoner als
bezoeker een mondmasker!

Bij het verlaten van de praattafel:
afwas op de voorziene kar plaatsen
tafel en stoelen aan de bezoekerskant ontsmetten
met het materiaal uit het bakje. Plaats het bakje op
de voorziene tafel aan de ingang van de Bistro.

Verlaten van het woonzorgcentrum 
De bewoner kan enkel het woonzorgcentrum verlaten voor
een zakelijke afspraak of een dringende consultatie. Dus
niet meer voor een familiebezoek! Zowel de bewoner als
begeleider dragen dan continu een mondmasker (ook in
de auto!). 


