Vanaf zaterdag 25 juli is dagelijks bezoek in de namiddag mogelijk in het cafetaria van 13u30 tot
16u30. Wij rekenen op een veilig bezoek waarbij de maatregelen stipt worden opgevolgd.
In het cafetaria zijn twee bezoekers per bewoner op hetzelfde tijdstip toegelaten. Voor bewoners van
de parel kan bezoek bij uitzondering op de kamer. We vragen om een mondkapje te dragen. Zowel de
bewoner als de bezoeker mogen in de twee weken voor het bezoek niet positief getest zijn of
symptomen vertonen die gelinkt zijn aan COVID-19. Als u klachten hebt zoals hoest, hoofdpijn,
kortademigheid, diarree, pijn in de borst, stoornis in de geur- of smaakbeleving, verkoudheid, keelpijn
of meer dan 37.4° koorts is het verboden om op bezoek te komen. Bezoek is bovendien voor veertien
dagen niet toegelaten als u uit een rode of oranje zone terugkeert uit verlof.
Om het aantal bezoekers te spreiden vragen we om met uw familie onderling af te spreken wie er langs
komt, zodat u niet samen onverwacht tegelijkertijd komt.
Per tafel in het cafetaria worden er twee bezoekers én de bewoner toegelaten. De reden van deze
beperking is er omdat het mondmasker kan afgezet worden voor de tijd dat men neerzit aan tafel in het
cafetaria én mits er 1.5 meter afstand met de bewoner wordt bewaard. Tafels en stoelen worden niet
(bij elkaar) verplaatst en gezelschappen gaan niet samen zitten. Er staat een plexi-scherm op de tafel.
Hoe verloopt het bezoek?


U draagt een eigen mondmasker.



U registreert uw naam, de bewoner bij wie u langskomt en het uur van aankomst op de lijst aan de
inkom. Dit is nodig voor het contact-onderzoek wanneer een besmetting wordt vastgesteld.
U ontsmet de handen met desinfectiegel.
U neemt een groene box met ontsmettingsflacon en doekje mee





Als alle stoelen in het cafetaria bezet zijn wacht u tot er een tafel vrij is. Daarom wordt het bezoek tot
één uur beperkt.



Een vrijwilliger komt uw bestelling opnemen aan tafel en rekent af via bancontact aan tafel.





Betalingen in het cafetaria gebeuren bij voorkeur via bancontact.
Wanneer u vertrekt ruimt een vrijwilliger uw tafel af en desinfecteert tafel en stoelen.
Na een uur verlaat u het cafetaria zonder bij anderen langs te gaan en plaatst de box met flacon terug



Wie mits uitzonderlijke toelating op de kamer komt (onder andere bezoek in de parel en bezoek bij
palliatieve personen) houdt het bezoek kort, gebruikt het kamertoilet niet en ontsmet alle aangeraakte
oppervlakten met de flacon die men meekrijgt voor het bezoek. Ook hier geldt 1.5 meter afstand
behouden, mondkapje dragen en géén handen geven, kussen of knuffelen.
U kan mits melding op de afdeling steeds met de bewoner tijdens deze bezoekuren gaan
wandelen.
Tot binnenkort!

