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 Deinze, 13 mei 2020 
 
 
 
Geacht familielid 
 
Bij de testing van het personeel is 1 personeelslid positief getest geweest op covid-19.  Dit personeelslid verblijft 
momenteel 14 dagen in thuisquarantaine. 
 
De consultaties in de ziekenhuizen zijn recent ook terug opgestart.  Strikt gezien zou een bewoner die het WZC 
verlaat bij terugkomst 14 dagen in quarantaine moeten verblijven op de kamer.  Dit zien wij echter niet haalbaar 
voor onze bewoners.  Daarom de volgende afspraak :  externe consultaties worden enkel in overleg met het WZC 
gepland.  De bewoner draagt een mondmasker tijdens de verplaatsing en de consultatie, handhygiëne dient strikt 
toegepast te worden en er gebeuren geen onnodige ‘randverplaatsingen’. 
 
Normaal gezien mag er bezoek toegelaten worden in de woon- en zorgcentra vanaf 18 mei.  Gezien het feit dat 
momenteel nog 8 bewoners in afzondering verblijven hebben wij in overleg met onze coördinerende en 
raadgevende artsen besloten om pas bezoek toe te laten als iedereen terug naar haar/zijn kamer kan. 
De startdag voor bezoek is hier dan ook voorzien op 25 mei.  De volledige praktische uitwerking van dit bezoek 
verneemt u in een volgende mail, eind deze week of begin volgende week.  
Hierbij toch al een paar basisregels : 

- iedereen respecteert maximaal de social distancing 
- in de opstartfase wordt maximum 1 bezoeker per bewoner toegelaten, bij voorkeur steeds dezelfde 

personen 
- het bezoek gebeurt op afspraak.  Deze afspraken zullen op dezelfde manier geregeld worden als de 

afspraken voor babbelbox, skype-gesprekken,… 
- bezoek kan enkel plaatsvinden als bezoeker en bewoner gedurende 14 dagen voorafgaand aan het 

bezoek geen symptomen vertoonden en in de afgelopen 14 dagen niet positief testten.  Hiervoor wordt een 
verklaring op eer ondertekend 

- in principe is er geen bezoek mogelijk bij bewoners met een (vermoedelijke) Covid-besmetting 
(uitzondering : palliatieve bewoners) 

- elk bezoek dient ook geregistreerd te worden 
- een correcte handhygiëne is verplicht 
- de bezoekers dragen een mondmasker dat ze zelf meebrengen (stoffen of chirurgisch) 

 
Nogmaals :  meer praktische zaken zoals bijvoorbeeld plaats, ingang, looplijnen, … zullen u tijdig meegedeeld 
worden. 
 
 
 
Vriendelijke groeten 
Van Maldeghem Johan 


