
                                                          Ganshoren,  26/06/2020

GMesdames, Messieurs,
Chères familles

Mevrouw, Mijnheer,

Beste bewoner, beste familie,

Betreft       Geleidelijke afbouw van de lockdown

Wij zijn verheugd u te kunnen aankondigen dat een aantal maatregelen in het rusthuis
kunnen worden versoepeld en we opnieuw meer bezoekers zullen kunnen toelaten.

Inzake de bezoekregels, kunnen vanaf nu 4 bezoekers per week  worden toegelaten
waarbij de bewoner maximaal 2 personen tegelijkertijd mag ontvangen.

Maar we moeten echter voorzichtig blijven en op elk moment de veiligheid van de
bewoners en het personeel kunnen garanderen.  Vandaar dat wij elke bezoeker oproepen,
zijn verantwoordelijkheid te nemen en alle maatregelen inzake hygiëne en fysieke afstand
strikt op te volgen zodat de bezoeken in optimale omstandigheden kunnen plaatsvinden.

Volgende basisregels zijn van toepassing :

 Bezoek is toegelaten elke werkdag van 14u00 tot 17u00 maar enkel na afspraak.

 U dient vooraf een afspraak te maken bij de maatschappelijk assistentes, Mevr.
Evelyne VANDENBRANDT – 02/600.19.33 - evandenbrandt@cpasgan.irisnet.be of
Mevr. Julie DISTELMANS – 02/422.57.06 – jdistelmans@cpasgan.irisnet.be
minstens 1 dag voor het bezoek.

 U dient zich aan te melden voor het bezoek bij het onthaal, via de ingang (rechts)
van het OCMW.

 Het dragen van een masker is verplicht net als het toepassen van de
handhygiënemaatregelen bij het betreden van de instelling.

 Aan het onthaal dient u zich in te schrijven in een bezoekersregister en moet een
verklaring op erewoord worden ingevuld, verklaring die verplicht is bij elk
bezoek voor iedere bezoeker.

 Tijdens het bezoek blijft het dragen van een mondmasker verplicht voor de duur
van het bezoek en moet de fysieke afstand van 1,5 meter behouden blijven.

 Wanneer u een afspraak maakt, zal de maatschappelijk assistente u informeren
waar het bezoek zal plaatsvinden.



 Om ons toe te laten het bezoek voor alle bewoners te kunnen organiseren, vragen
wij u om de duur van het bezoek, 30 minuten, te respecteren.

 Wij dringen er ook op aan om enkel een bezoek te brengen aan uw naaste en alle
contact met andere bewoners te vermijden.

 Bij het verlaten van de instelling, vragen wij u opnieuw uw handen te desinfecteren
en het vertrekregister in te vullen met het uur waarop u de instelling verlaat.

 Er is een toilet voorzien voor bezoekers op het gelijkvloers, naast de cafetaria.

Mochten de algemene omstandigheden wijzigen of de gezondheidstoestand van een
bewoner dit vereisen, kan de bezoekregeling mogelijks worden aangepast.

Daarnaast zijn we ook blij u te kunnen meedelen dat het normale leven stilaan terugkeert in
het rustoord en dat de dagelijkse activiteiten geleidelijk aan hervat worden maar telkens
met respect voor de veiligheidsregels : het middagmaal kan opnieuw samen in het
restaurant worden geserveerd, de cafetaria is weer open, echter uitsluitend voor de
bewoners, er wordt opnieuw een brunch georganiseerd, het zangkoor in samenwerking met
de Munt kan opnieuw doorgaan, er kunnen opnieuw uitstappen worden gepland,….

Vanaf 01/07, zijn niet-begeleide uitstappen ook opnieuw toegelaten voor sommige bewoner
maar ook onder bepaalde voorwaarden en de opvolging van de hygiënemaatregelen.
Uitstappen in familieverband zijn vanaf dan eveneens toegelaten, maar opnieuw mits
naleving van bepaalde voorwaarden.
Indien u meer informatie wenst over deze uitstappen of vragen heeft over de maatregelen
inzake de afbouw van de lockdown kan u steeds bij de maatschappelijk assistentes terecht.

Gezien al deze versoepelingen, wordt de mogelijkheid om een pakje af te leveren in het
weekend opgeheven.

Wij rekenen op uw medewerking die essentieel is bij deze versoepelingen om het welzijn
van de bewoners en het personeel te kunnen verzekeren.

Wij danken u alvast voor uw medewerking.

Met vriendelijke groeten,

Pour le Secrétaire général temporaire,
Par délégation, La Présidente,

C. RAEMDONCK
Directeur Home Heydeken C. DE SAEGER


