
Bezoek op kamer

Registreren: bij betreden van het WZC moet elke bezoeker zich registreren (contacttracing!)

Ontsmetten van de handen bij binnenkomen en weggaan . Ook van de bewoner!

Mondmasker: Draag een chirurgisch mondmasker, continu over neus én mond gedurende

het gehele bezoek!!

Afstand: overal en ten opzichte van iedereen 1,5m afstand. Let wel: max. 3 personen van

éénzelfde bubbel in de lift!

Bezoekregeling WZC  Ter Berken  vanaf woensdag 9 september '20. 

Bezoek kan op verschillende manieren en waar noodzakelijk werken we individuele afspraken

uit voor individuele bewoners. Wij hopen hiermee een evenwichtige bezoekregeling te

realiseren die veiligheid en warm-menselijkheid verzoent en dit in een gedeelde

verantwoordelijkheid met de bezoekers van ons huis. De piste van pare en onpare dagen ,

alsook van de reservaties wordt verlaten. Iedereen komt voortaan binnen én verlaat ook het

WZC via de hoofdingang. 

Bij elke vorm van bezoek of contact blijven de basisregels van kracht: ROMA

Enkel voor familieleden. Max 2 personen die tot dezelfde bubbel behoren. Dit

hoeven dus niet langer vaste contactpersonen te zijn. Eén van de bezoekers mag

ook een kind zijn, mits dit ook een mondmasker draagt (vanaf 3 jaar).

Bezoekuren: elke weekdag van 10u tot 19u, waar mogelijk met respect voor de

zorg- en maaltijduren. Tijdens het weekend van 14u00 tot 16u30u.

Enkel bezoek op de kamer van de bewoner waarvoor u registreerde. Ga

rechtstreeks naar de kamer en blijf niet talmen op de gang, aan het verpleeglokaal

of in de woonkamers.

De bezoeker houdt gedurende het volledige bezoek het chirurgisch mondmasker

op. Fysiek contact mag, maar dus mét mondmasker.

Wandelen en een bezoek aan de cafetaria kan gewoon tussendoor.

Neem bij het onthaal een bakje mee om alles wat je aanraakte op de kamer te

ontsmetten en plaats het achteraf terug aan de ingang. Vergeet vooral de WC-bril

en de spoelknop niet!



Bezoek  in de cafetaria of op het terras

Enkel bezoek in gezelschap van een bewoner van het woonzorgcentrum! De

cafetaria is nog niet open voor externen.

Elke dag van 14u tot 17u

Max. 2 personen per bewoner - Reserveren vooraf is niet meer nodig. Indien er

plaatsen tekort zijn, gelieve dan plaats te maken voor mekaar.

Indien u achter plexieglas zit ten opzichte van de bewoner en iedereen neerzit,

kunt u uw mondmasker afzetten.

Er is enkel bediening aan tafel.

Een familielid haalt de bewoner naar de afdeling en brengt deze terug. De tweede

bezoeker kan ook iemand zijn van buiten de familie, maar komt niet op de

afdeling.

Wij aanvaarden geen cash! Betalen kan met drankkaart (verkrijgbaar aan het

onthaal) of op rekening van de bewoner.

Verlaten van het woonzorgcentrum

Een familielid kan elke dag de bewoner afhalen voor een uitstapje, maar dit steeds

in afspraak met en volgens haalbaarheid voor de afdeling. Dag vooraf afspreken!

Dit kan voor een beperkt familiebezoek van de mensen die tot dezelfde bubbel

behoren. Mijdt grote bijeenkomsten of feesten.

Komt de bewoner na 17u00  terug, dan verwachten we dat deze reeds een

avondmaal heeft genuttigd. Iedereen verlaat ten laatste om 19u het

woonzorgcentrum.

Wanneer de bewoner het WZC verlaat, draagt hij een mondmasker waar vereist in

de maatschappij. In de wagen draagt elke inzittende een mondmasker.

Speciale gelegenheden

Voor speciale gelegenheden , bijvoorbeeld een verjaardag van een bewoner,

een jubileum, kunt u contact opnemen met de teamcoach van de afdeling.

Indien mogelijk stellen we een kleine ruimte voor u ter beschikking, zonder

bediening en tot max 10 personen. 

Pedicure en kapster

Persoonlijke pedicures en kapsters zijn welkom in het woonzorgcentrum. Graag

vooraf afspreken met de afdeling.


