
Hoe zit dat nu met die bezoeken in De Zilverberg?  

Wanneer willen we u als familielid of mantelzorger verwelkomen op de kamer? 

Er is een bezoekregeling voor de ‘even’ & ‘oneven’ dagen op weekdagen, niet meer in het weekend, volgens het 

gekende schema : 

o op de pare dagen: de familie & mantelzorgers van:  

 De Monding 

 De Kiem 

 De Horizon 

 De Regenboog 

o op de onpare dagen: de familie en mantelzorgers van:  

 De Bron 

 De Akker 

 De Bloesem 

 Avondrood 

Voor de partners van onze bewoners maken we graag een uitzondering : zij zijn elke weekdag tijdens de 

bezoekuren welkom, en kunnen mits overleg, ook eens op kamer toegelaten worden.  

 de bezoekuren van 14h00 tot 17h30, van maandag tot vrijdag 

 een medewerker zal u aan de hoofdinkom (gelieve enkel deze toegang te gebruiken !) hartelijk verwelkomen en 
u assisteren bij uw registratie, waarbij u verklaart geen symptomen te hebben 

 bij één van de volgende symptomen kom je dus NIET op bezoek: hoest, koorts (boven 37,5°C), diarree, 
misselijkheid, loopneus, verlies van geur of reuk, spierpijn, kortademigheid, druk op de borstkas 

 de temperatuurscontrole zullen wij niet meer doen: wie koorts heeft, blijft dus thuis 

 na het ontsmetten van de handen kan u de bewoner ophalen aan de livingdeur (Slechts 1 bezoeker komt het 

gebouw binnen, een eventuele 2de bezoeker blijft buiten wachten): blijf daar wachten, men brengt de bewoner tot 

bij u. Ga daarna naar buiten voor een wandeling. Enkel bij slecht weer kunt u van de praattafels in de cafetaria 

gebruik maken (voor livings De Akker, De Bloesem, De Kiem, Avondrood & De Regenboog). De Horizon kan 
bezoek ontvangen op kamer bij slecht weer.  

 maak geen praatje met andere familieleden, noch met andere bewoners of medewerkers (ook buiten tijdens op de 
wandeling niet) 

 omwille van het beperken van het over&weer geloop, blijft de richtlijn : 1 bezoekmoment per bewoner, per dag 

 spreek dus verder in familieverband goed af om (bijv met 2 zussen) samen te komen, maar onthou: slechts 1 
iemand betreedt het gebouw en gaat de bewoner afhalen aan de livingdeur 

 Er is een buitentoilet voorzien aan de zomerbar. Gelieve voor en na gebruik grondig te ontsmetten / reinigen.  

Bezoekers dienen zich strikt te houden aan volgende veiligheidsregels : 

 steeds een mondmasker dragen : in én buiten het gebouw (dit mag een gewoon mondmasker zijn en dit breng 

je zelf mee, uitgezonderd: De Bron, De Monding & De Horizon: daar verwachten we een chirurgisch 
mondmasker). Ook bewoners dragen tijdens het bezoek een mondmasker.  

 enkel zittend, buiten, op 1,5 meter afstand van de bewoner, mag het mondmasker even af 

 van zodra iemand recht staat, rond loopt of de afstand van 1,5 meter niet bewaart : altijd mondmasker aan 

 aanraken en knuffelen mag niet meer 

 jullie verwachten van ons dat wij een mondmasker dragen … wij verwachten van jullie hetzelfde 

 strikte handhygiëne bij vertrek én bij terugkomst 

Handhygiëne, social distancing en mondmasker zijn de regel ! 



Info over het verlaten van het woonzorgcentrum 

 Dit is niet meer zo vrijblijvend!  

 voor een dringende zakelijke afspraak, een doktersconsult, wandeling op eigen houtje , … 

 Steeds de dienst verwittigen 

 hiervoor geldt geen uur- noch dag-regeling 

 wie de bewoner afhaalt, registreert zich aan de hoofdinkom 

 Zowel bewoner, als contactpersonen dragen steeds mondmasker! 

Ook hier zijn handhygiëne (bij vertrek en aankomst), social distancing (1,5m) en mondmasker zijn de 

regel 

NIEUW : ONZE POP-UP ‘ZILVERBERG-ZOMER-BAR-BUITEN’ 

op het terras aan het restaurant, aan de achterkant van ons gebouw 

 vanaf maandag 6 juli, elke dag , behalve in de weekends, tijdens de bezoekuren, wanneer de 
weersomstandigheden het toelaten 

 ook hier geldt standaard hetzelfde: de bewoner + 2 bezoekers (waarvan enkel een eigen kind kan aansluiten) 

 er wordt aan tafel bediend en na elke klant wordt de tafel ontsmet 

 er zullen slechts 20 terrastafels staan met telkens 3 stoelen 

 het is de bedoeling om na een uurtje plaats te maken voor een volgende klant 

 enkel wanneer je zit, op anderhalve meter afstand van elkaar, mag het mondmasker af 

 we bieden een beperkte kaart aan (enkele soorten bier, frisdrank, koffie en … een lekker ijsje) 

 betalen kun je met een ‘zomer-zuipkaart’ : deze blijft heel de zomer geldig en is onder andere te koop aan het 
onthaal (je koopt ze best bij aankomst op De Zilverberg) 

 er zal een dixi-toilet aanwezig zijn (dat je zelf voor en na gebruik dient te ontsmetten) 

Omwille van de moeilijke beheersbaarheid van ‘in & uit’ en de mogelijke volkstoeloop gaan onze cafetaria 

en restaurant voorlopig nog niet open 

 


