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Wie mag op bezoek komen? 
• Elke bewoner kan het aantal contacten ontvangen dat gezinnen/huishoudens mogen ontvangen volgens 

de interfederale bepalingen. 

• Bezoekers mogen max. met  2 personen samen aanwezig zijn tijdens een bezoekmoment op de kamer.  

• We vragen uitdrukkelijk aan bezoekers om het mondneusmasker op te zetten in aanwezigheid van 

medewerkers en buiten de bewonerskamer. 

• We adviseren bezoekers die op reis zijn geweest, gedurende 14 dagen de nodige 

veiligheidsvoorschriften te volgen (mondmasker en afstand) 

• Spreek met familieleden en vrienden vooraf onderling af wie wanneer op bezoek zal komen.    Wanneer 

er op de kamer reeds bezoek aanwezig is, vragen we om buiten te wachten en niet op de gang. 

  

Algemene richtlijnen bij bezoek  

Bezoekuren   

• Er is vrije toegang tot het woonzorgcentrum.  Er zijn geen beperkingen in het bezoekuur. 

Uiteraard vragen we om rekening te houden met het leefritme van onze bewoners. 

Vóór het bezoek  

• U draagt een chirurgisch mondmasker.   

• Gelieve bij het binnenkomen de handen te ontsmetten.  

• Wij stellen ontsmettingsmiddel (doekjes) ter beschikking, voor gebruik tijdens en na het bezoek.  

Tijdens het bezoek  

• Bij het binnengaan van de kamer worden handen ontsmet.   

• De deur van de kamer blijft open voor een goede verluchting.  Zet als het kan het venster open.  

Bij hoge temperaturen blijft de venster beter dicht om de warmte niet binnen te laten. 

Na het bezoek  

• Gelieve na het bezoek zelf te ontsmetten wat u heeft aangeraakt in de kamer. (ontsmettende doekjes) 

• Ontsmet uw handen bij het verlaten van de kamer.  

 

Cafetaria 

• De cafetaria is open van 14u00 tot 17u00. 

• In de cafetaria mag het mondmasker enkel uit als u aan tafel zit. 

 

Uitgaansregeling en vakantie 
• Bewoners en hun familie worden geacht ook buiten het woonzorgcentrum zich aan de algemene 

veiligheidsmaatregelen te houden die gelden voor iedereen.  

• Bewoners die op vakantie gaan naar het buitenland, moeten de richtlijnen volgen (invullen PLF, evt. test 

en quarantaine). 

 

Hebt u vragen? Neem gerust contact op via info@seniorenzorgdeerlijk.be of 056/71.10.13 
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