
 
 

 
 

 

 
 

Mesdames, Messieurs, 
Chères familles 
 
Betreft :   Het bezoek aan de bewoners van ons rusthuis Heydeken 
 
 
Na de analyse van de resultaten van de algemene screening inzake Covid-19 in het 
rusthuis, zijn we volop bezig de nodige maatregelen te treffen om bezoekers in alle 
veiligheid te kunnen verwelkomen.  Wij overwegen opnieuw bezoek te kunnen toelaten 
vanaf woensdag, 27/05/2020. 
 
Iedere bewoner kiest 1 bezoeker (in overleg met de familie, die de enige bezoeker zal 
blijven in de komende weken, dit tot nader order) en die 1 maal per week een bezoek 
kan brengen aan de bewoner, uitsluitend op afspraak.  Naargelang de situatie 
behouden wij ons het recht toe om de bezoeken te beperken op basis van de 
uiteenlopende veiligheidscriteria. 
Alvorens te worden toegelaten tot het rusthuis zal de temperatuur gemeten worden van 
iedere bezoeker.  Indien de lichaamstemperatuur meer dan 37.5°C bedraagt, zal de 
bezoeker niet toegelaten worden. 
Een personeelslid zal de bezoeker steeds begeleiden tot in de bezoeksruimte, die hiervoor 
speciaal is ingericht, met inachtname van alle nodige veiligheidsmaatregelen. 
 
Onze prioriteit is de veiligheid van de bewoners te garanderen en u in alle veiligheid te 
kunnen verwelkomen vandaar ons verzoek om onderstaande voorwaarden strikt na te 
leven gedurende het bezoek : 
 

 De handhygiënemaatregelen moeten verplicht worden toegepast bij het betreden en 
verlaten van de instelling ; 

 Het dragen van een masker is verplicht voor iedere bezoeker ; 
(Wij kunnen een masker ter beschikking stellen indien u er zelf geen heeft); 

 De fysieke afstand, (social distancing) anderhalve meter, tussen de bewoner en de 
bezoeker dient op elk moment te worden gerespecteerd en elk fysiek contact is 
verboden; 

 De rechtstreekse overhandiging van voorwepen tussen bezoekers en bewoners is 
verboden.  Elk pakje voor een bewoner kan echter afgegeven worden aan de 
ingang) ; 

 Iedere bezoeker dient zijn identiteit, telefoonnummer, en adres te noteren in een 
register en daarnaast ook een verklaring op erewoord in te vullen waarin hij 
verklaart in de voorbije 14 dagen geen symptomen te hebben gehad. 
In bijlage vindt u een exemplaar van deze verklaring. 

 
Vanaf volgende maandag, 25/05/2020, kan u bij de de maatschappelijk werkers terecht 
om een afspraak te maken voor bezoek in functie van de beschikbare tijdstippen. 
(VANDEN BRANDT Evelyne : 02/600.19.33 of evandenbrandt@cpasgan.irisnet.be  
DISTELMANS Julie : 02/422.57.06 of jdistelmans@cpasgan.irisnet.be). 
De duur van het bezoek wordt beperkt tot 30 minuten om alle bewoners in gelegenheid te 
kunnen stellen, bezoek te ontvangen. 
 
 
Graag tot heel binnenkort, 
 
De tijdelijk Secretaris Generaal, De Voorzitster, 
 
 
 
G. JACQUES C. DE SAEGER 


