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                                                                              Deinze,  17 juli 2020 
 
 
Geachte 
 
 
Sinds 6 juli mogen jullie op bezoek komen bij jullie familielid/kennis op hun kamer.  Op vraag van het 
verpleegkundig en zorgkundig personeel willen we een kleine aanpassing doorvoeren in de uren, vanaf 
20 juli zijn de deuren pas open vanaf 13u30. 
 
Vanaf 20 juli is er een nieuwe versoepeling :  samen met jullie familielid mogen jullie op de vaste  
dagen (bewoners nieuwbouw op maandag, woensdag, donderdag en zaterdag – bewoners fontein op 
dinsdag, vrijdag en zondag) naar de cafetaria.  Er zijn wel een aantal aandachtspunten : 

- zoals bij kamerbezoek worden slechts 2 bezoekers toegelaten 
- tafels en stoelen worden niet bij elkaar geschoven 
- u blijft aan de tafel zitten, men komt uw bestelling opnemen 
- bij vervoer naar de cafetaria draagt u steeds een mondmasker tot u plaats genomen heeft aan 

tafel 
- er worden geen extra tafels en stoelen geplaatst in de cafetaria (maw vol = vol) 

 
Voor speciale gelegenheden voorzien we een tafel voor 10 personen (+ bewoner), indien u  
die wenst te reserveren richt u zich tot Geert Ballegeer. 
 
Soms krijgen we vragen binnen ivm : 

- mag ik mijn familielid meenemen naar buiten ? :  enkel voor afspraken zoals bvb tandarts, 
specialist, … wordt dit toegestaan 

- mogen (achter)kleinkinderen mee op de kamer ? : kleine kinderen in buggy, maxi-cosi, … mogen 
mee op de kamer.  Kinderen tot en met 12 jaar kunnen steeds buiten op bezoek komen.  Best 
langs Machelenstraat oprijden en contact opnemen met de receptie zodat uw familielid naar 
een uitgang kan gebracht worden.  Indien mogelijk geeft u liefst op voorhand een uur van 
bezoek door. 

 
Nu veel mensen op vakantie vertrekken in binnen- en buitenland en daarna terugkeren, vragen we om 
steeds jullie verantwoordelijkheid (afstand houden, handen wassen/ontsmetten, mondmaskers 
dragen, aandacht hebben voor ziektesymptomen,…) op te nemen zodat we blijvend  ‘open’  kunnen 
blijven.  Indien 1 bewoner terug besmet geraakt betekent dit een lockdown van minimum 10 dagen. 
 
Alvast een prettig verlof gewenst. 


