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Communicatie Coronavirus – update 29 oktober 2020 – Residentie Mosa – Residentie Emeth 
Aangepaste maatregelen – deze vervangen alle voorgaande maatregelen 

     –  geldend vanaf 30 oktober 2020  
 
 
 
Beste bewoner, 
Beste familieleden,  
 
 
De sterk stijgende coronabesmettingen en de aangepaste richtlijnen van de Vlaamse Overheid 
verplichten ons om de bezoekersregeling bij te sturen op vlak van het aantal toegelaten bezoekers: 
 

 elke bewoner mag één vaste bezoeker aanduiden 

 bijkomend mag elke bewoner een tweede bezoeker aanduiden die om de twee weken mag 
wisselen 

 elke bezoeker komt alleen op bezoek, begeleiding door de tweede bezoeker is niet meer 
mogelijk 

 
We vragen aan u als bewoner en familie om hier samen over na te denken. 
 
Concreet zullen we bij het eerstvolgende bezoek vragen wie als vaste bezoeker aangeduid wordt (kan 
gewijzigd worden tegenover de vorige bevraging) en wie de komende twee weken als tweede 
bezoeker wordt aangeduid. 
 
De wisseling van tweede bezoeker gaat telkens door op de maandag. Voor de komende periode zijn 
dit maandag 16 november, maandag 30 november, maandag 14 december en maandag 28 
december. 
 
In geval we moeten schakelen naar een minimale bezoekersregeling is het enkel de aangeduide vaste 
bezoeker die nog zal toegelaten worden. 
Het schakelen naar een minimale bezoekersregeling kan nodig zijn wanneer de besmettingscijfers 
nog verder stijgen of wanneer er een interne besmetting wordt vast gesteld. 
In geval een bewoner of medewerker zou besmet zijn met het coronavirus kunnen wij tijdelijk een 
bezoekbeperking instellen totdat duidelijkheid is omtrent de omvang van de besmetting.  
 
Afsluitend wensen we uitdrukkelijk te vragen dat u enkel op bezoek komt wanneer ook u in uw 
persoonlijke leven de genomen maatregelen strikt opvolgt en niet op bezoek komt wanneer u de 
voorbije dagen zelf ziek bent geweest of contact hebt gehad met iemand die ziek was. 
Tijdens uw bezoek dient u zich strikt te houden aan de mondmaskerplicht en de 1,5 meter afstand. 
Het is de eigen verantwoordelijkheid van elke betrokkene om deze maatregelen na te leven. 
 
Wij blijven de situatie verder opvolgen, de maatregelen bijsturen indien nodig en houden u hiervan 
steeds op de hoogte. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Guy Claeys, 
directeur
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Overzicht van alle geldende afspraken voor bewoners 
en bezoekers WZC Sint-Bernardus – vanaf 30 oktober 
2020. 
 
 
Toegang tot het woonzorgcentrum.  

 
Het WZC is niet vrij toegankelijk. Toegang tot het WZC kan uitsluitend tijdens de bezoekuren 
of na afspraak, en dit steeds na aanbellen.  
 
Sommige gedeelten van de tuin zijn afgesloten en niet vrij toegankelijk voor bezoekers. 
Wij wensen deze vrij te houden om bij mooi weer de bewoner de kans te geven om naar  
buiten te gaan.   
 
Bij het betreden van het WZC wordt gevraagd steeds handen te ontsmetten, een chirurgisch 
mondmasker te dragen en de afstand van 1,5 meter tussen personen te respecteren. 
 
 

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 

 
 
Mogelijkheid van (beeld)communicatie. 

 
We blijven de mogelijkheid aanbieden om via beeldcommunicatie (Skype) contact te houden 
met uw familielid. 
Een afspraak hiervoor kan u maken via de hoofdverpleegkundige. 
 
 

Cafetaria-aanbod op de leefgroepen. 
 
Samen met de verantwoordelijke 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. 
 
 

Restaurant aanbod in het WZC. 
 
Het restaurant aanbod in het WZC wordt opgeschort.  
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Bezoekersregeling. 
 
U kan bezoek ontvangen / op bezoek komen mits het respecteren van volgende afspraken: 
 

 bezoek wordt ontvangen op weekdagen tussen 13 en 16 uur 

 bezoek buiten de bezoekuren is enkel toegelaten na overleg en afspraak met hoofdverpleegkundige 

 bezoek gaat door op de kamer, een wandeling in de tuin kan ook 

 maximum 1 bezoeker op de kamer, begeleiding door een tweede bezoeker is niet mogelijk 

 maximum bezoek door 2 verschillende personen  
o elke bewoner mag één vaste bezoeker aanduiden en een bijkomend tweede 

bezoeker aanduiden die om de twee weken mag wisselen 
o de wisseling van tweede bezoeker gaat telkens door op de maandag; voor de 

komende periode zijn dit maandag 16 november, maandag 30 november, maandag 
14 december en maandag 28 december 

 maximum 1 bewoner bezoeken per dag 
o uitzondering kan na overleg met hoofdverpleegkundige (vb. bewoners van dezelfde 

leefgroep) 

 aanmelden via inkomdeur Mosa of inkomdeur Emeth 

 volledig en correct invullen van ‘verklaring op eer’ (ligt ter beschikking aan inkomdeur) 
waarin u verklaart dat u de laatste 14 dagen voor het bezoek: 

o geen symptomen vertoonde van Covid-19 of niet positief getest werd op Covid-19 
o geen nauw contact heeft gehad met een Covid-19 besmette persoon 
o niet op reis geweest bent in een oranje of rode zone 

 handen ontsmetten bij 
o het betreden van het WZC en het binnenkomen in de kamer van de bewoner 
o het verlaten van de kamer van de bewoner en bij het verlaten van het WZC 
o handontsmetting hangt beschikbaar aan de inkom en op de kamer van de bewoner 

 afstand van 1,5 meter afstand bewaren tussen de verschillende personen, ook met de 
bewoner die bezoek ontvangt 

 dragen van een chirurgisch mondmasker tijdens het gehele bezoek 
o het mondmasker mag niet worden afgezet tijdens het bezoek, ook niet op de kamer 
o ook de bewoner draagt een chirurgisch mondmasker (in de mate van het mogelijke, 

beschikbaar gesteld door WZC) 
o een  chirurgisch mondmasker kan aangeschaft worden via apotheek, via winkel, … 
o indien nodig ook via het onthaal (2 euro/stuk) 

 aanbieden van drank en voeding aan bezoekers, alsook het drinken en eten ervan, is niet 
toegestaan 

 verplaatsingen in het WZC gebeuren enkel onder begeleiding van een medewerker 

 de kamerdeur blijft open tijdens het bezoek zodat toezicht mogelijk is  

 bij het einde van het bezoek dient u een medewerker te verwittigen via de bel op de kamer 
van de bewoner, een medewerker zal u begeleiden van de kamer naar de buitendeur 

 linnen en persoonlijke spullen die meegebracht worden bij het bezoek kunnen zelf 
overhandigd worden of in de kasten gelegd worden  

 vuil linnen kan zelf meegenomen worden  

 huisdieren worden niet toegelaten in het WZC, maar kunnen op bezoek komen in de tuin 

 kinderen jonger dan 16 jaar zijn niet toegelaten 
 
Indien u deze afspraken niet naleeft 

 kan u aangesproken worden door een medewerker 

 kan bezoek geweigerd worden 

 kan de bewoner 14 dagen in kamerisolatie gaan 
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Het verlaten van het WZC door bewoners. 

 
Bewoners mogen het WZC Sint-Bernardus niet verlaten tenzij bij uitzondering (bv. voor een 
consultatie in het ziekenhuis) en met het respecteren van volgende afspraken: 
 

 na overleg en met toestemming met de hoofdverpleegkundige of verantwoordelijke 
verpleegkundige 

 de bewoner wordt begeleid door een medewerker van het WZC 

 het vervoer gebeurt door specifiek ziekenvervoer of door het WZC (tegen betaling van 
kostprijs) 

 handen ontsmetten bij 
o het verlaten van de kamer van de bewoner 
o het verlaten van het WZC 
o het betreden van het WZC 
o het binnenkomen in de kamer van de bewoner 
o handontsmetting hangt beschikbaar aan de inkom en op de kamer van de bewoner 

 respecteren van de 1,5 meter afstand met andere personen 

 zowel de bewoner als de begeleider en/of chauffeur dragen een chirurgisch mondmasker  
 
Indien u deze voorwaarden niet naleeft 

 kan u aangesproken worden door een medewerker 

 kan het verlaten van het WZC geweigerd worden 

 kan de bewoner 14 dagen in kamerisolatie gaan 
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