Beste bezoeker,

Code rood

Wat:
Bij code rood hebben we 3 of meer bewoners met
een besmetting of een vermoeden van besmetting
op een afdeling van het WZC.

Bezoek niet besmette bewoners:
Bezoek kan enkel op afspraak en onderhevig aan
beschermende maatregelen (handen ontsmetten,
mondmasker dragen).
Kamerbezoek blijft mogelijk met maximum 2 bezoekers per afspraak (social distancing).

Om de veiligheid van onze bewoners en medewerkers te blijven bewaken, willen wij u vragen
om ten allen tijde rekening te houden met de
gouden regels van een veilig bezoek:
1.
2.
3.
4.

Hoe zit het met

KLEURCODES

Draag steeds een mondneusmasker
Registreer je bij elk bezoek
Ontsmet zo veel mogelijk je handen
Hou afstand

in WZC Denderrust?

Indien de situatie daarom vraagt, kan er tijdelijk
een bezoekverbod worden ingesteld. Dit zal altijd
beperkt zijn in de tijd.

Fysiek contact tussen bewoners en de leden van hun
bubbel blijft mogelijk.

Op afspraak, minimaal 1 bezoek per week op de kamer, met maximale beschermingsmaatregelen.
Cafetaria:
Dit is afhankelijk van de situatie. De cafetaria kan volledig gesloten zijn maar eventueel ook beperkt open
zijn.
Op stap:

Voor meer informatie of indien u genoodzaakt
bent een afspraak te maken voor bezoek kan u
altijd terecht bij de administratie van het WZC:
WZC Denderrust vzw
administratie@denderrust.be
053 60 60 40

BEDANKT VOOR

Niet meer mogelijk.

UW
MEDEWERKING

*bewoners die nauw
besmette bewoner

contact

hebben

gehad

met

v.u.: Freddy Horlez | A. De Cockstraat 12a| 9310 Herdersem

Bezoek COVID-bewoners en bewoners met hoog
risico*:

vanaf 14 oktober 2020
Net als in het onderwijs, hanteren alle woonzorgcentra in de regio voortaan een uniform systeem
van kleurcodes om de corona-situatie aan te geven en de bijhorende maatregelen op te volgen.
De kleurcodes gaan van groen, geel, oranje tot
rood. In deze folder leggen we uit wat dit voor
onze bewoners en familie betekent.

Wat is de B E T E K E N I S van de C O V I D - K L E U R C O D E S in WZC Denderrust?
We gebruiken voortaan kleurcodes
Vanaf 14 oktober gebruiken alle WZC in de regio
kleurcodes om de corona situatie aan te geven en
de bijhorende maatregelen op te volgen.
Belangrijk om weten is dat de Covid-19 kleurcodes
per afdeling worden bepaald en er dus meerdere
kleurcodes per WZC actief kunnen zijn.
Welke kleurcodes van kracht zijn verneem je aan de
ingang van het WZC en via de nieuwsbrieven.

CODE GROEN
Wat:
Code groen is de meest ideale situatie: er is geen
sprake meer van corona in de samenleving.
Bezoek:
Kamerbezoek tijdens normale bezoekuren is toegestaan, onbeperkt in tijd en frequentie.
Cafetaria:
De cafetaria is open voor bewoners, bezoekers en
externen
Op stap:
Bewoners kunnen zonder restricties aan activiteiten
buiten het woonzorgcentrum deelnemen.

CODE GEEL

CODE ORANJE
Wat:

Wat:
Bij code geel is corona nog steeds aanwezig in onze
samenleving maar hebben we geen vaststellingen of
vermoeden van besmettingen bij de bewoners.
Code geel geeft aan dat we op onze hoede moeten
zijn en dus zijn er een aantal maatregelen van kracht
om te vermijden dat corona ook in het WZC komt.
Bezoek:
Bezoek is mogelijk tijdens vastgestelde tijdsblokken,
onbeperkt in tijd en frequentie maar wel volgens beschermende maatregelen (handen ontsmetten,
mondmasker dragen).
Kamerbezoek kan met maximum 2 bezoekers per
dag (social distancing).
Fysiek contact tussen bewoners en de leden van hun
bubbel blijft mogelijk.
Cafetaria:

De cafetaria is open voor bewoners en bezoekers
maar onder de algemene voorwaarden die van kracht
zijn voor de horeca (beperkt in aantal aanwezigen,
…)
Op stap:
Bewoners kunnen deelnemen aan activiteiten buiten
het WZC mits het naleven van de beschermende
maatregelen.

We spreken van een code oranje wanneer we maximaal 1 of 2 besmette of vermoedelijk besmette bewoners hebben op een afdeling van het WZC.
Bezoek niet besmette bewoners:
Bezoek is mogelijk tijdens vastgestelde tijdsblokken,
onbeperkt in tijd en frequentie maar wel volgens beschermende maatregelen (handen ontsmetten,
mondmasker dragen).
Kamerbezoek kan met maximum 2 bezoekers per dag
(social distancing).
Fysiek contact tussen bewoners en de leden van hun
bubbel blijft mogelijk.
Bezoek COVID-bewoners en bewoners met hoog
risico*
Op afspraak, minimaal 1 bezoek met max. 2 personen
per week op de kamer, met maximale beschermingsmaatregelen.

Cafetaria:
Cafetaria open voor niet besmette bewoners en hun
bezoek onder de algemene voorwaarden die van
kracht zijn voor de horeca.
Op stap:
Bewoners kunnen deelnemen aan activiteiten buiten
het WZC mits het naleven van de beschermende
maatregelen.
*bewoners die nauw contact hebben gehad met besmette
bewoner

