Directie

Algemene Bezoekregeling
1/ Het virus en de symptomen
SARS-CoV-2 is het oorzakelijke coronavirus van de ziekte genaamd COVID-19.
De incubatietijd wordt op gemiddeld vijf dagen geschat, maar kan oplopen tot 14 dagen.
Een mogelijke COVID-19 besmetting manifesteert zich door :
• minstens één van de volgende hoofdsymptomen die acuut ontstaan zijn, zonder andere
duidelijke oorzaak: hoest; kortademigheid; pijn ter hoogte van de borststreek; plotse
verminderde reukzin of verstoorde smaakzin;
OF
• minstens twee van de volgende symptomen, zonder andere duidelijke oorzaak, koorts,
spierpijn, vermoeidheid, ontsteking neusslijmvlies, keelpijn, hoofdpijn, verminderde
eetlust, waterige diarree, acute verwardheid, plotse val;
OF
• verergering van chronische ademhalingssymptomen (COPD, astma, chronische hoest…),
zonder andere duidelijke oorzaak.
De infectie kan ook zonder symptomen verlopen.
Bij ouderen en personen met chronische ziekten (o.a. hart- of longaandoeningen,
nierziekte, diabetes, …) is het risico op ernstige ziekte groter. Luchtweginfecties kunnen
zich in voorzieningen snel verspreiden door intensief contact tussen bewoners onderling
en tussen bewoners, zorgverleners, bezoekers en vrijwilligers.
2/ Zes gouden regels:
Het navolgen van de algemene voorzorgsmaatregelen is essentieel om een
ongecontroleerde groei van de epidemie te vermijden. Dit veronderstelt van iedereen de
nodige burger- en verantwoordelijkheidszin.
De basis wordt gevormd door de zes gouden regels voor risicobeheer. Deze basis wordt
beschouwd als het referentiekader voor maatregelen in de voorziening.
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Het strikt respecteren van de hygiëneregels;
Activiteiten bij voorkeur in de buitenlucht uitoefenen;
Aandacht hebben voor kwetsbare personen;
Afstand houden (minstens 1,5m);
Nauwe contacten beperken;
De regels inzake bijeenkomsten respecteren.

3/ Bezoek algemeen
 Iedereen die het terrein betreedt (te voet, met de fiets, met de wagen,…), draagt een
chirurgisch mondneusmasker tijdens de volledige aanwezigheidsduur. Het
mondneusmasker bedekt steeds de mond én de neus.
 Ter hoogte van de cafetaria/hoofdingang staat buiten een handwasinstallatie.
Iedereen die het gebouw wenst te betreden dient vooraf hier de handen te wassen
met zeep.
 Je kan als geregistreerde bezoeker enkel op bezoek komen op de bezoekdag van de
betrokken afdeling. Deze wisselen zich telkens af tussen afdeling 1 (eerste verdiep) en
afdeling 2 (tweede verdiep). Zie bijlage ‘Bezoekdagen’.
Bezoekers voor afdeling 0 ( gelijkvloers) spreken het bezoek vooraf individueel af met
de coördinator van de afdeling (mevr. Katrien Fierens).
 Alle bezoekers dienen zich steeds te registreren bij het betreden van de afdeling.
 Bezoekers dienen bij aankomst rechtstreeks van de lift/trap naar de kamer te gaan en
mogen niet rondlopen op de gang of zich begeven naar de leefruimte, polyvalente
ruimte of andere. Er kan altijd gebruik gemaakt worden van het persoonlijk
beloproepsysteem op de kamer voor eventuele vragen.
 Bezoekers die positief getest werden, kunnen vanaf de staalafname of de start van de
symptomen gedurende 14 dagen niet op bezoek komen.
 Bezoekers die een hoogrisico-contact hadden of die terugkeren uit een rode zone en
die niet getest werden, kunnen eveneens gedurende 14 dagen niet op bezoek komen.
Van zodra een medewerker of bewoner symptomen vertoont, worden deze getest (dit
wordt dagelijks opgevolgd). In samenwerking met het Sint Blasius ziekenhuis schakelen
wij hier zeer snel in om deze stalen weg te brengen en te laten analyseren. De
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medewerkers dienen in dergelijke situatie preventief thuis in quarantaine te gaan en
worden verwijderd van de werkvloer tot het resultaat gekend is. Na dag vijf wordt een
tweede test afgenomen. Pas na het verdwijnen van de symptomen én een tweede
negatieve test mag de medewerker het werk weer hervatten.
4/ Specifieke bezoekregeling
a) 1 vaste bezoeker per bewoner per week.
b) Bezoek bij de bewoner blijft mogelijk door één vaste geregistreerd nauw contact.
Deze blijft de vaste bezoeker tot einde van deze maatregelen en deze kan zich nooit
laten vervangen. Wanneer dit nauwe contact op bezoek komt geldt dit voor een ganse
week (van maandag tot zondag). In dezelfde week kan niemand anders op bezoek
komen.
c) Daarnaast is ook een tweede contact/bezoeker mogelijk. Wanneer deze 2e vaste
bezoeker (c) op bezoek komt geldt dit eveneens voor een ganse week (van maandag
tot zondag). In deze week kan het nauwe contact (b) niet langskomen.
Deze 2e vaste bezoeker(c) kan zich pas na 14 dagen laten vervangen door een ander
contact. Een wissel kan niet midden in week plaatsvinden.
Bezoek is mogelijk van 15u tot 18u.
We rekenen op ieder van jullie om begrip op te brengen voor onze situatie, maar ook om
deze maatregelen strikt op te volgen. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om
de bewoners in Mariatroon én elkaar te beschermen.
Mariatroon, 11 januari 2021

Johan Vermoesen
algemeen directeur

Elke Blommaert
zorgmanager
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