Directie

Dienstnota 2021/24
Versoepeling bezoekregeling

Beste bewoners, familieleden en bezoekers,
Gisteren kregen wij richtlijnen vanuit het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid alsook van onze
koepelorganisatie Zorgnet-Icuro. De woonzorgcentra waar 90% van de bewoners en 70% van het
personeel gevaccineerd is met twee dosissen en waar die tweede dosis al 10 dagen geleden is gebeurd,
kunnen voorzichtig meer contacten mogelijk maken tussen bewoners onderling en met bezoekers.
Voor Mariatroon betekent dit dat we vanaf maandag 22 februari een aantal versoepelingen
voorzichtig kunnen doorvoeren.


Bewoners
Bewoners kunnen zich individueel vrijer bewegen in de voorziening en meer contact
hebben met elkaar:
o Bewoners kunnen met medebewoners van hetzelfde verdiep in contact komen.
De activiteiten kunnen over de hele afdeling georganiseerd worden en moeten niet
langer leefgroep gebonden plaatsvinden.
o De cafetaria opent terug voor bewoners (nog niet voor externen/bezoek) waar
ook activiteiten kunnen plaatsvinden. Dit zal steeds afdelingsgebonden gebeuren en
volgens de niet bezoekdag van de afdeling. Cafetaria zal open zijn van 14u tot 17u.
o Bewoners kunnen terug op elk moment naar buiten gaan voor een wandeling of
bijvoorbeeld bezoek aan de stad.
o Bewoners van de assistentiewoningen kunnen terug komen eten in de cafetaria
maar nog niet deelnemen aan activiteiten bij een andere afdeling. Ze kunnen ook
terug samenkomen in het zaaltje van de GAW. Ook zij zijn in de mogelijkheid om iets
te komen drinken in de cafetaria, op een dag die voor hen gereserveerd zal worden.
De woonassistent zal dit voor hen inplannen.



Bezoek
o
o
o
o

o

Elke bewoner kan twee vaste contacten hebben. Die twee contacten kunnen om de
twee weken wisselen.
Bezoek gaat nog steeds door op de kamer en dit van 14u tot 20u.
We behouden nog steeds de bezoekdagen per afdeling, zie schema in bijlage.
De bewoners mogen op de bezoekdag de campus verlaten voor familiebezoek
buiten. Daarbij gelden dezelfde regels als voor de iedereen in de bevolking. Een
wandeling buiten kan met drie andere contacten. Een winkelbezoek bijvoorbeeld kan,
een bezoek aan verschillende familieleden samen binnen niet. Gelieve ons te
verwittigen indien je jouw familielid komt ophalen.
Ondersteuning door de mantelzorger kan, bijvoorbeeld om te helpen tijdens de
maaltijd. Dat gebeurt dan op de kamer en niet in de leefruimte.
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Algemene maatregelen
o
o

o

Het blijft verplicht om een chirurgisch mondneusmasker op te houden in de
voorziening en op het domein.
Ook voor bezoekers geldt een blijvende toepassing van alle preventieve en hygiëne
maatregelen. Bij het binnenkomen vragen we steeds eerst de handen te wassen aan
de buiten installatie onder de luifel van de cafetaria. In het sas aan het onthaal, alsook
op elk verdiep, vragen we de handen te ontsmetten.
We vragen dat iedereen die binnenkomt zich blijft registreren op de afdeling.

De Taskforce beklemtoont dat dit een eerste fase is van versoepeling met meer mogelijkheden, maar
geen vrijbrief is voor het loslaten van alle richtlijnen. De viruscirculatie in de samenleving vraagt nog de
nodige voorzichtigheid.
Verder willen we nog stand van zaken meegeven rond de twee positieve bewoners die terugkwamen
vanuit het ziekenhuis. Eén van de bewoners is ondertussen niet meer besmettelijk en kan hiermee uit
isolatie. De andere bewoner is wel nog besmettelijk en hier blijven we de kamerisolatie strikt aanhouden
zoals beschreven in de vorige dienstnota.
Indien er nog vragen zijn kunnen
info@mariatroon.broedersvanliefde.be

jullie

steeds

terecht

via

het

gekende

e-mail

adres:

We kijken samen met jullie uit naar de lang verwachte versoepelingen en warme contacten.

Met vriendelijke groet,

Mariatroon, 18 februari 2021.

Johan Vermoesen
algemeen directeur

Elke Blommaert
zorgmanager
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