Beste familie,

We zijn blij jullie opnieuw aangepaste versoepelingen omtrent de bezoekregeling te kunnen
meedelen.
De voornaamste aanpassing is dat er geen verschil meer gemaakt wordt tussen nauwe en
sociale contacten. Elke bewoner mag bezoek ontvangen volgens de interfederale
bepalingen.
We zetten graag de richtlijnen die gelden tijdens het bezoek op een rijtje.
•

Moet ik een mondmasker dragen tijdens mijn bezoek aan Denderrust?
Ja, bij het betreden en verplaatsen in onze campus blijft een chirurgisch mondneusmasker verplicht. Dit is eveneens verplicht bij het verplaatsen in de cafetaria.

•

Moet ik mij registreren bij het binnenkomen?
Ja, in kader van contacttracing vragen wij je naam te vermelden op de bezoekerslijst bij
de inkom.

•

Met hoeveel mensen mogen wij samen op bezoek in de kamer?
Het bezoek op de kamer is beperkt tot 3 personen, incl. de bewoner. Verlucht zoveel
mogelijk de ruimte.

•

Met hoeveel personen mogen we aan tafel zitten in de cafetaria?
In de cafetaria volgen we de richtlijnen van de federale overheid. Er mogen onbeperkt
aantal mensen aan tafel samenzitten.

•

Moet de bewoner een mondmasker dragen?
De bewoner mag zich vrij bewegen op de zorgcampus zonder mondmasker.
Enkel in de cafetaria is het chirurgisch mond- neusmasker verplicht, aangezien hier
verschillende groepen mensen samenkomen.

•

Wanneer moet ik mijn handen ontsmetten?
Bij het betreden en verplaatsen in onze zorgcampus en cafetaria, en blijf dit ook
tussentijds regelmatig doen.

•

Mogen we samen met de bewoner buiten de site van Denderrust gaan wandelen?
Ja, volg hierbij de geldende maatregelen van de federale overheid.

•

Mag ik samen met de bewoner de misviering op vrijdagnamiddag bijwonen?
Ja, dat mag. Tijdens de misviering is het chirurgisch mond-neusmasker verplicht voor
zowel bewoner als bezoeker, aangezien meerdere groepen van bezoekers aanwezig zijn.

Het doet ons deugd om opnieuw meer beweging te zien. We zien Denderrust, bewoners en
personeel herleven. Het geroezemoes in de gangen, een schaterlach vanuit de cafetaria,
muziek vanuit de Patio, … We zijn blij dat het kan.
Het blijft belangrijk de maatregelen te volgen en alert te zijn voor ziektesymptomen.
Wanneer we dit allemaal doen, zorgen we samen voor een veilige zorgcampus.
Bedankt hiervoor!

Geniet van jullie bezoek!
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