Ganshoren, 11/03/2020

Mevrouw, Mijnheer,
Beste families
Betreft :

Voorzorgsmaatregelen COVID-19 (Coronavirus)

In toepassing van het besluit van Minister – President Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van
10/03/2020, zullen enkel de noodzakelijke bezoeken in de rusthuizen toegelaten zijn en dit tot 31 maart
2020.
Deze beschermingsmaatregelen zijn bestemd om de verspreiding van het virus af te remmen en om de
bewoners, bijzonder kwetsbare personen, te beschermen.
Aangezien dit besluit onmiddellijk van toepassing is , werden de maatregelen in hoogdringendheid genomen
en hebben wij spijtig genoeg niet de gelegenheid gehad om U hierop voor te bereiden.
Daarom vragen wij U om niet naar het rusthuis te komen via de passerelle maar indien nodig te, bellen op
het nummer 02/422.57.57 of indien u een beroep wenst te doen op een iemand van de verzorging kan u het
oproepsysteem in uw flat gebruiken door op de drukknop te drukken.
Voor de bewoners van de flats, vragen wij u de volgende aanbevelingen van de FOD Volksgezondheid te
volgen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Was regelmatig de handen wassen met water en zeep
Vermijd nauw contacten (hand schudden, kussen…)
Raak uw neus, ogen en mond niet aan
Hou minimum één meter afstand van anderen wanneer dat mogelijk is
Altijd papieren zakdoeken gebruiken; een zakdoekje maar 1 keer gebruiken, na gebruik weggooien in
een afgesloten vuilnisbak
Heb je geen papieren zakdoek, nies of hoest dan in je elleboog
Na het niezen of hoesten, de handen wassen met water en zeep
Vermijd nauw contacten met personen die ziektesymptomen vertonen
Hang de affiches met de maatregelen van de FOD Volksgezondheid uit aan de ingang van de
instelling, zichtbaar voor de bezoekers.

Aangezien in rusthuizen de niet noodzakelijke uitstappen (kapper, controlebezoek bij de arts, vakantie,
uitstappen…) verboden zijn, vragen wij u met aandrang deze ook te vermijden.
Aan al het verzorgend-, maar ook het niet - verzorgend personeel, werden eveneens een hele reeks
instructies gegeven om de verspreiding van het virus te vermijden.
Wij zijn er ons ten zeerste van bewust van dat deze maatregelen uw dagelijks leven zal verstoren, maar wij
stellen alles in werk om het zo leefbaar mogelijk te houden voor iedereen.
Als U nog vragen heeft, kan U terecht op het volgend algemeen nummer van het OCMW: 02/422.57.57
Hoogachtend,
Voor de tijdelijk Secretaris generaal
door volmacht

Voorzitster van het OCMW
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