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Communicatie Coronavirus – update 08 juni 2020 – Residentie Noach 

Aangepaste maatregelen – deze vervangen alle voorgaande maatregelen 

Beslissing Nationale Veiligheidsraad woensdag 03 juni 2020 

 

 

 

 

 

Beste bewoners,  

Beste familieleden, 

Beste bezoekers, 

 

 

 

Op basis van de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad van woensdag 03 juni 2020 zijn dit 

weekend de richtlijnen voor de serviceflats bijgestuurd door de Vlaamse Overheid.  

 

Verschillende aspecten zijn aangepast, maar de belangrijkste wijziging is dat uw ‘persoonlijke bubbel’ 

mag uitgebreid worden tot maximum 10 verschillende personen per week.  

 

Op basis van die wijzigingen hebben wij als WZC de geldende maatregelen herbekeken en aangepast. 

De belangrijkste wijzigingen vindt u in de bezoekersregeling, die afgetoetst werd aan de 

mogelijkheden van Residentie Noach. Daardoor kan deze verschillend zijn van andere voorzieningen. 

 

In de volgende pagina’s vindt u het overzicht van alle geldende maatregelen vanaf 08 juni 2020. 

Daardoor komen alle voorgaande maatregelen te vervallen. 

 

Op elk moment kan een stap terug gezet worden als er bijvoorbeeld meer besmettingen 

geregistreerd worden, als er een uitbraak is in het WZC, … of bij niet naleving van de afspraken. 

 

Wij blijven verder de richtlijnen vanuit het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid opvolgen. 

Indien er wijzigingen zijn, wordt binnen het WZC gekeken hoe we deze kunnen toepassen en stellen 

wij u verder op de hoogte. 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Guy Claeys,  

directeur 
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Overzicht van alle geldende afspraken – 8 juni 2020. 
 

 

Algemene voorzorgsmaatregelen. 

• hygiëneregels blijven essentieel, dat betekent handen wassen, geen handen geven, geen 

knuffels, … 

• blijf thuis als je ziek bent 

• u mag contact hebben met 10 personen per week, de groep kan elke week veranderen en de 

regel geldt per persoon 

• huisarts, verpleegkundige, kinesist, familiehulp, … tellen niet mee in de persoonlijke bubbel 

• afstandsregels blijven van toepassing, bewaar een veilige afstand van 1,5 meter 

• mondmaskers, die de mond en neus bedekken, zijn verplicht op het openbaar vervoer 

• mondmaskers worden sterk aangeraden op alle plaatsen, zeker wanneer met een veilige 

afstand, van 1,5 meter niet kan garanderen 

• een sjaal of bandana kan ook gebruikt worden om neus en mond te bedekken 

• activiteiten en contacten vinden het liefst buiten plaats, als dat niet kan, moet de flat of de 

ruimte voldoende geventileerd worden 

• neem extra voorzorgsmaatregelen voor mensen in de risicogroep 

 

 

Bezoekregeling in Residentie Noach. 

Bezoek is toegelaten in Residentie Noach mits het naleven van volgende afspraken: 

• bezoek kan enkel plaats vinden als zowel bewoner als bezoeker gedurende 14 dagen 

voorafgaand aan het bezoek: 

- geen symptomen vertoonde van een (vermoedelijke) Covid-19 besmetting 

- niet positief getest werd  

- geen contact had met mogelijk besmette persoon 

• bezoek bij bewoners met een (vermoedelijke) Covid-19 besmetting is niet mogelijk 

• u kan uw persoonlijke bubbel uitbreiden tot maximum 10 verschillende personen per week 

(huisarts, verpleegkundige, kinesist, familiehulp, … tellen niet mee in de persoonlijke bubbel) 

• bezoek gaat bij voorkeur buiten door, hiervoor kan de binnentuin gebruikt worden 

• bij slecht weer kan bezoek ook doorgaan in de eigen flat 

• bezoek kan niet plaats vinden in de gemeenschappelijke ruimte 

• bezoek wordt binnengelaten door de bewoner waar men moet zijn 

• er wordt geen bezoek binnen gelaten voor andere bewoners 

• bezoekers registreer hun persoonsgegevens bij elk bezoek in Residentie Noach, deze worden 

enkel gebruikt voor contact-tracering mocht het nodig zijn 

• bezoekers ontsmetten de handen bij het binnen komen en verlaten van Residentie Noach, 

• bewaar een minimum afstand van 1,5 meter, zowel buiten als in de flat 

• gebruik van een mondmasker is verplicht bij bezoek in de flat of wanneer de afstand van 1,5 

meter niet kan gegarandeerd worden 

• per bezoek in de flat worden maximum 2 bezoekers toegelaten, zo kan de afstand van 1,5 

meter tussen de bewoner en de bezoeker gegarandeerd worden 

• bezoekers passen bij het begin en bij het einde van het bezoek correcte handhygiëne toe (de 

handontsmetting hangt ter beschikking aan de inkom) 

• bezoek onderling, bij een andere flatbewoner, wordt toegestaan, mits het dragen van een 

mondmasker en goede handhygiëne (handen wassen of ontsmetten) (behoren dan tot de 10 

personen van de persoonlijke bubbel) 

• de toegangsdeur wordt steeds dicht gedaan 

• de interne verbindingsweg naar het woonzorgcentrum is afgesloten 
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Toegang tot het woonzorgcentrum. 

• toegangsverbod blijft gelden, tenzij na afspraak 

• alle ingangen en de cafetaria zijn gesloten 

 

 

Maaltijdenaanbod door WZC. 

• warme maaltijden worden warm aangeboden op de flat door medewerkers WZC rond 11u30 

• de medewerkers die u bedienen dragen handschoenen en een masker 

• de maaltijden worden ter plaatse opgediend 

• bestellen kan telefonisch via het onthaal 09/323.92.20 op weekdagen tijdens de kantooruren 

 

 

Gebruik van de binnentuin. 

• de binnentuin mag gebruikt worden door de bewoners en hun bezoek 

• er dient altijd een afstand van minimum 1,5 meter bewaard worden tussen andere 

bewoners of derden  

• ook bij het zitten op een bankje of tuinstoel moet de afstand tussen elkaar minstens 1,5 

meter zijn 

 

 

Hygiënemaatregelen. 

• ontsmet uw handen bij het binnen komen en verlaten van Residentie Noach 

• de handontsmetting hangt ter beschikking naast de lift gelijkvloers 

• was regelmatig uw handen grondig met water en zeep gedurende 40 à 60 seconden, 

• leef hoest- en niesetiquette na: 

- bedek bij snuiten en niezen neus en mond met een papieren zakdoek en gooi de 

papieren zakdoek nadien in de vuilnisbak 

- als u geen zakdoek hebt, hoest of nies dan in de elleboog of voorarm (niet in je hand) 

- was na hoesten of niezen uw handen met water en vloeibare zeep, gebruik papieren 

wegwerphanddoekjes om de handen te drogen 

• vermijd fysiek contact (hand geven, kussen, omhelzen, knuffelen, …) 

 

 

Wat te doen bij ziektesymptomen van Covid-19 besmetting? 

• de meest voorkomende symptomen van een Covid-19 besmetting zijn 

- koorts 

- hoest, kortademigheid 

- keelpijn 

- vermoeidheid 

- pijn op de borst 

• blijf thuis 

• neem contact op met je huisarts en volg instructies van je huisarts op 

• stel uw bezoek uit tot minstens 14 dagen na de laatste ziektesymptomen 

• breng ons op de hoogte mocht u besmet zijn met het coronavirus 

 

 

Wat te doen na contact met een (waarschijnlijke ) patiënt besmet met het coronavirus?  

• blijf thuis,  

• stel uw bezoek aan bewoners van Residentie Noach uit tot minstens 14 dagen na contact. 


