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Wegens het verder toenemend aantal besmettingen die wijzen op
een tweede golf, is bezoek op kamer niet meer toegelaten, tenzij bij
bedlegerige of ernstig zieke bewoners.

Bezoek kan enkel nog aan praattafels in de cafetaria én op
reservatie. Ook voor partners. Hieronder vind je de verschillende
richtlijnen om een afspraak te maken. Deze zijn verschillend voor
afdeling Strauss ten opzichte van die van afdeling Chopin en Vivaldi! 

Voor bewoners waarbij bezoek niet haalbaar is aan de praattafel
wegens zijn psychische toestand, kan een bezoek in de babbelbox
afgesproken worden met de afdeling. 

Bezoekmomenten voor afdeling Chopin en Vivaldi:

Bezoek 

WZC Ter Berken 



Vrijetijdspunt Roeselare (http://inschrijvingen.roeselare.be) 
Koers (https://koersshop.roeselare.be)
#VANRSL(https://vanrslshop.roeselare.be)
100Dagen  (https://100dagen.roeselare.be) 

Een afspraak maken voor afdeling Chopin en
Vivaldi

De reservaties voor de praattafels gebeuren via een online tool. Heb je zelf
geen computer en kan niemand de reservaties online voor jou regelen, dan
kan je opbellen.  Telefonisch reserveren kan op het nummer 
0495/ 91 52 65  - enkel op weekdagen tussen 9u30 en 12u. Dit kan niet via
de afdeling en niet op weekend- en feestdagen!
 

Hoe inloggen en reserveren?
Onderstaande diensten van de groep Roeselare maken gebruik van
hetzelfde platform om online cursussen, workshops, activiteiten,
kampen,... online aan te bieden.  Heb je ooit een account aangemaakt voor
één van onderstaande, dan kan je die hier ook gebruiken.

Voor online reserveren: https://inschrijvingen.motena.be
Je hebt een gebruikersnaam en een wachtwoord.
1.    Vul rechts je gebruikersnaam en paswoord in.
2.    Klik op ‘inloggen’.
 
Je bent je gebruikersnaam en/of wachtwoord vergeten.
1.    Klik rechts op ‘Wachtwoord vergeten?’.
2.    Vraag een nieuw wachtwoord aan via je mailadres.
 
Je hebt nog geen gebruikersnaam en paswoord.
1.    Klik rechts op 'Aanmelden als nieuwe gebruiker'
2.    Kies een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u voortaan inlogt
 



Gezien de richtlijnen inzake bezoek voortdurend wijzigen, worden de
reservatiemogelijkheden ook telkens voor beperkte periode vrij gegeven.

Je kan reserveren tot max. 23.59u voor de volgende dag. Op
donderdagavond kan je reserveren tot 23.59u zowel voor de vrijdag als
de zaterdag. Op vrijdag kan je dus enkel reserveren voor de volgende
week (vanaf de maandag).
 

LET WEL: de reservatie is pas gelukt als je een
bevestigingsmail ontvangen hebt! Kijk ook in uw spam-
box!

Gaatjes opvullen?
Merk je na 21u30u dat er op het reservatieschema van
de volgende dag nog gaatjes vrij zijn, dan kan je alsnog
een extra bezoekje inplannen.

 
 Er is geen bezoek op weekend- en feestdagen voor de
afdelingen Chopin en Vivaldi



Een afspraak maken voor afdeling Strauss

Ook voor afdeling Strauss is bezoek op kamer  niet langer
toegelaten, voorlopig ook niet voor partners.

Je kan uw familielid bezoeken aan de praattafel in
de cafetaria. Voor de reservatie van een praattafel,
maakt u telefonisch een afspraak met de afdeling -
051 25 99 03 - Enkel bellen voor reservaties tussen
13u00 en 16u op weekdagen, zodat de
medewerkers in alle rust zorg kunnen dragen voor
de bewoners.

Bezoekuren aan de praattafels- afdeling
Strauss:

ma:  10u - 11u15   en    14u30-15u45
wo:  10u - 11u15
vrij: 10u - 11u15
zat: 10u - 11u15 (max 4 bezoeken)

 



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

Toegang  en uitgang voor bezoekers:  via de schuifdeur aan
de cafetaria.

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

Handen ontsmetten bij betreden en verlaten van het
woonzorgcentrum.

Na uw bezoek ontsmet u de tafel en stoelen aan de
bezoekerszijde van de praattafel.

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 iedereen

achter plexiglas zit ten opzicht van de bewoner?

Knuffelen, kussen en handen geven MAG NIET meer, ook

niet met mondmasker aan!



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  of per overschrijving.   Wij
aanvaarden GEEN CASH!

Een wandeling buiten rond de Ronde Kom of even
vertoeven op het terras, geniet de voorkeur op een bezoek
aan de praattafel. Wandelen kan enkel in de dichte
omgeving van Ter Berken (gezien we zelf geen tuin hebben).  
Tijdens de wandeling dragen zowel bewoner als bezoeker
een mondmasker!

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!). Dit moet minstens 1 dag vooraf afgesproken
worden met de afdeling.


