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Communicatie Coronavirus – update 10 juni 2020 – Residentie Mosa – Residentie Emeth 

Aangepaste maatregelen – deze vervangen alle voorgaande maatregelen 

 

 

 

 

Beste bewoners, 

Beste familieleden,  

 

 

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

week de richtlijnen voor de woonzorgcentra bijgestuurd door de Vlaamse Overheid.  

 

De belangrijkste wijzigingen betreffen de mogelijkheid tot het uitbreiden van de bezoekersregeling 

en de principes voor de uitgaansregeling voor bewoners, de horeca en de ontmoetingsruimten. Het 

is aan de WZC zelf om na te gaan wat toegelaten kan worden en onder welke voorwaarden. 

Daardoor kunnen afspraken verschillend zijn met andere voorzieningen. 

 

In het WZC Sint-Bernardus hebben we gekozen om de bezoekersregeling verder uit te breiden vanaf 

maandag 15 juni 2020. Wij hebben de keuze gemaakt om bezoek toe te laten in de tuin en op de 

kamer, onder bepaalde voorwaarden. 

 

Wat betreft het verlaten van het WZC kan dit enkel onder begeleiding van een medewerker zodat wij 

ook naar de medebewoners kunnen garanderen dat de nodige voorzorgsmaatregelen gevolgd 

worden.  

De cafetaria blijft gesloten, maar wij bieden wel de mogelijkheid aan om gebruik te maken van het 

restaurant na reservering. 

 

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. 

 

In de volgende pagina’s vindt u een overzicht van alle geldende maatregelen vanaf maandag 15 juni 

2020. Daardoor komen alle voorgaande maatregelen te vervallen. 

 

Wij rekenen erop dat u als bewoner of als familielid de voorzorgsmaatregelen en afspraken 

respecteert.  

Indien dit niet gebeurt zal vanuit de veiligheid voor medebewoners de betrokken bewoner 14 dagen 

de kamer niet mogen verlaten en kan bezoek verboden worden. 

 

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 – vanaf 15 juni  

2020. 
 

Toegang tot het woonzorgcentrum.  

 

Toegang tot het WZC kan uitsluitend na afspraak.  

 

Sommige gedeelten van onze tuin zijn ook afgesloten en zijn niet toegankelijk voor bezoekers. 

Wij wensen deze te gebruiken om bij mooi weer de bewoner de kans te geven om naar  

buiten te gaan.   

De mogelijkheid om te wuiven via de tuin of via de straatzijde blijft bestaan. 

 

We willen er echter op wijzen dat fysiek contact of nabijheid van minder dan 1,5 meter op geen  

enkele wijze mag plaatsvinden. 

 

 

Bereikbaarheid (hoofd)verpleegkundigen. 

 

De hoofdverpleegkundigen zijn bereikbaar via email en telefoon. 

•  mevr. Liesbeth Hofman, hoofdverpleegkundige Mosa, tel. 09/323.92.32, 

liesbeth.hofman@wzcsintbernardus.be 

• mevr. Katrien Andries, hoofdverpleegkundige Emeth, tel. 09/323.92.57, 

katrien.andries@wzcsintbernardus.be 

 

 

Bezoekersregeling. 

 

• bezoek is enkel mogelijk na afspraak  op weekdagen tussen 10 en 12 uur en tussen 13 en 16 

uur, voor familieleden die aan het werk zijn kan de mogelijkheid bekeken worden voor 

bezoek op een ander moment 

• wij vragen aan familie om onderling af te spreken zodat het bezoek kan gespreid worden  

• het bezoek gaat bij voorkeur door in de tuin, bezoek op de kamer kan ook 

• het bezoek is beperkt tot 1 bezoek per dag  gedurende 1 uur met 2 personen, zo kunnen wij 

de kans geven aan zoveel mogelijk bewoners 

• u mag maximum met  10 verschillende personen per week op bezoek komen 

 

• graag minimum twee werkdagen op voorhand een afspraak maken (vóór 10 u) bij de 

hoofdverpleegkundige, bij voorkeur via e-mail, indien niet mogelijk telefonisch tussen 9 en 

10 uur 

• u wordt gecontacteerd met het juiste bezoekuur voor 10u30 de dag voordien, u hoeft 

hiervoor zelf geen contact op te nemen 

 

• bezoek is enkel mogelijk als bezoeker en bewoner gedurende 14 dagen voorafgaand aan het 

bezoek geen symptomen vertoonden en gedurende de laatste 14 dagen niet positief getest 

werden op Covid-19 

• u dient dit te onderschrijven in een verklaring op eer  

- ligt ter beschikking op plaats van het bezoek 

- dient ondertekend in de daartoe voorziene brievenbus gestopt te worden 

- graag zelf een balpen meebrengen om dit te ondertekenen (om besmetting te 

voorkomen) 
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• gelieve u stipt te houden aan het uur van afspraak (niet te vroeg en niet te laat) 

• voor bezoek bij een bewoner van Residentie Mosa meldt u zich aan via de inkomdeur Mosa 

• voor bezoek bij een bewoner van Residentie Emeth meldt u zich aan via de inkomdeur 

Emeth, 

• gedurende het gehele bezoek vragen wij u om de nodige afstand van 1,5 meter te bewaren 

en een chirurgisch mondmasker te dragen (vanaf de leeftijd van 6 jaar) 

• chirurgische mondmaskers kunnen aangekocht worden via de lokale apotheek of in de 

winkel, indien nodig kunt u via het onthaal een chirurgisch mondmasker aankopen voor 2 

euro/stuk 

• ook de bewoner draagt tijdens het bezoek een chirurgisch mondmasker (als dit mogelijk is) 

dat ter beschikking gesteld wordt door het WZC 

• wij voorzien de nodige handontsmetting bij het binnenkomen van het WZC en op de kamer 

• u wordt begeleid door een medewerker tot bij de bewoner, u mag zich niet vrij bewegen 

doorheen het WZC 

• wanneer u de kamer wenst te verlaten dient u een belsignaal te geven zodat u, begeleid door 

een medewerker, het WZC kan verlaten 

• vergeet zeker niet om uw handen nogmaals te ontsmetten bij het verlaten van de kamer en 

van het WZC 

• linnen en persoonlijke spullen die meegebracht worden bij het bezoek kunnen op de kamer 

worden gezet, maar mogen niet rechtstreeks aan de bewoners overhandigd worden 

• vuil linnen kan meegenomen worden op het einde van het bezoek, vraag dit aan de 

aanwezige medewerker 

• huisdieren kunnen niet  op bezoek komen 

• bij niet-naleving van de afspraken kan een bezoeker geweigerd worden en wordt 14 dagen 

kamerisolatie gegeven aan de bewoner 

 

 

Mogelijkheid van (beeld)communicatie. 

 

We blijven de mogelijkheid aanbieden om via beeldcommunicatie contact te houden met uw 

familielid via Skype. 

 

Een afspraak hiervoor kan u maken via de hoofdverpleegkundige. 

 

 

Het verlaten van het WZC door bewoners. 

 

Het verlaten van het WZC Sint-Bernardus kan enkel onder begeleiding van een medewerker. 

Indien de bewoner het WZC verlaat zonder begeleiding zijn wij genoodzaakt om 14 dagen  

kamerisolatie toe te passen ter bescherming van de medebewoners. 

 

 

Restaurant aanbod in het WZC. 

 

Er wordt de mogelijkheid geboden om samen met de bewoner en 4 familieleden te genieten van  

een restaurantbezoek in het WZC. Het is een beperkt aanbod omdat ook in het restaurant de  

nodige voorzorgsmaatregelen van afstand houden dienen gerespecteerd te worden. 

Een afspraak kan u maken in overleg met de hoofdverpleegkundige. 
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Cafetaria-aanbod op de leefgroepen. 

 

Samen met Bart, de verantwoordelijk keuken, bieden wij de bewoners de kans om gebruik te 

maken van het cafetaria- aanbod in de leefgroep of op de kamer. Bewoners kunnen hun wensen 

doorgeven aan de medewerkers, de gevraagde dranken worden dan persoonlijk bezorgd aan de 

bewoner. 

 

 

Afspraken rond was en persoonlijke spullen. 

 

Omwille van de beperkingen voor bezoek blijven wij de mogelijkheid organiseren om  

pakketten binnen te brengen of op te halen. 

• u kan vuile was komen ophalen via de hoofdingang op: 

- maandag, woensdag en vrijdag in de voormiddag tussen 10u30 en 12 u en in de 

namiddag tussen 14 en 17 u, 

- geef dit de dag voordien, bij voorkeur door per email aan de hoofdverpleegkundige,  

- voor ophaling op maandag, graag dit op vrijdag doorgeven,  

- wij zorgen ervoor dat het pakket met vuile was voor u klaar staat op de door u 

afgesproken dag. 

• u kan propere was en/of persoonlijke pakketten afgeven aan de hoofdingang: 

- elke weekdag, in de voormiddag tussen 10u30 en 12 u en in de namiddag tussen 14 en 

17 u, 

- deze pakketten worden pas na 24 u bij de bewoner bezorgd (op advies van de overheid 

om mogelijke besmetting met het coronavirus te voorkomen), 

- mochten er bederfbare voedingswaren of planten of bloemen tussen zitten, gelieve dit 

te vermelden. 

• een kaartje, een briefje, een tekening, een foto, …  is altijd welkom en kan bezorgd worden 

via onze pakjesdienst, 

• u mag zich aanmelden via de hoofdingang, Assenedestraat 18, Bassevelde (druk op de bel). 

 

 


