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Overzicht van alle geldende afspraken voor bewoners en 

bezoekers WZC Sint-Bernardus – 08 oktober 2021. 
 

Toegang tot het woonzorgcentrum.  

 

Het WZC is vrij toegankelijk tussen 7u00 en 20u00 via de inkom Residentie Mosa en 

Residentie Emeth. Bij gesloten deuren kan u steeds aanbellen.  

 

Bij het betreden van het WZC wordt gevraagd steeds uw bezoek te registreren, 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. 

 

 

Leefgroep-overschrijdende activiteiten. 

 

Leefgroep-overschrijdende activiteiten zijn mogelijk, mits de nodige voorzichtigheid inzake hoog-

risicocontacten: 

• bij activiteiten waar enkel bewoners en medewerkers of vrijwilligers aanwezig zijn gelden 

geen extra maatregelen, bewoners kunnen deelnemen zonder mondmaskers, medewerkers 

of vrijwilligers dragen steeds een mondmasker en respecteren de handhygiëne 

• met een chirurgisch mondmasker bij verplaatsingen buiten de leefgroep of in de cafetaria  in 

geval de afstand van 1,5 meter met derden niet kan gerespecteerd worden 

 

 

Bezoek aan of van de kapster of pedicure in het WZC. 

 

Kapsters of pedicures kunnen hun activiteiten hervatten in het WZC onder volgende voorwaarden: 

• bij het uitoefenen van hun activiteiten volgen zij de interfederale richtlijnen inzake hygiëne- 

en preventiemaatregelen 

• bij het betreden van het woonzorgcentrum volgen zij de voorwaarden van de geldende 

bezoekersregeling 

 

Ook de vaste kapster of pedicure blijft langs komen in het WZC, onder dezelfde voorwaarden.  

Een afspraak kan u maken via een medewerker van het WZC. 
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 Bezoekersregeling. 

 

U kan bezoek ontvangen / op bezoek komen mits het respecteren van volgende afspraken: 

 

• Wanneer kan u bezoek ontvangen? 

o elke dag tussen 7u00 en 20u00 

o buiten de bezoekuren kan bezoek na aanbellen 

• Wie kan op bezoek komen? 

o iedereen kan op bezoek komen  

• Waar kan u bezoek ontvangen? 

o op de kamer, in de tuin of in de cafetaria (tijdens openingsuren) 

• Hoeveel bezoekers kan u gelijktijdig ontvangen? 

o in de kamer kan u maximaal 2 bezoekers gelijktijdig ontvangen, spreek onderling af 

(kinderen tot en met 12 jaar tellen mee bij bezoek in de kamer) 

o ook in de tuin kan u bezoekers ontvangen (meer info vindt u bij ‘Ontmoetingen in de 

tuin’) 

• Hoe verloopt het bezoek in de kamer? 

o binnen komen via de inkomdeur Mosa of inkomdeur Emeth 

o volledig en correct invullen van een ‘Verklaring op eer’ bij elk bezoek waarin u verklaart 

dat u de laatste 14 dagen voor het bezoek: 

� geen Covid-19 symptomen vertoonde of niet positief getest werd op Covid-19 

� geen nauw contact heeft gehad met een Covid-19 besmette persoon 

� de richtlijnen rond verplaatsingen naar het buitenland correct heeft opgevolgd 

o altijd een chirurgisch mondmasker dragen bij alle verplaatsingen in het WZC 

� ook bij bezoek op de kamer blijft het dragen van een chirurgisch mondmasker 

aangeraden, zeker wanneer de afstand tussen de verschillende aanwezigen 

kleiner is dan 1,5 meter 

o altijd de handen ontsmetten bij het betreden en verlaten van het WZC en bij het 

binnenkomen en verlaten van de kamer van de bewoner 

� handontsmetting hangt beschikbaar aan de inkom en op de kamer  

o afstand van 1,5 meter afstand bewaren tussen de verschillende personen blijft 

aangeraden 

• Extra aandachtspunten bij het bezoek? 

o nuttigen van drank en voeding door bezoekers en bewoners is toegestaan 

o enkel verplaatsen tussen inkom en bewonerskamer wordt toegestaan via de kortste 

weg, blijven ‘hangen’ in gangen en leefruimte kan niet 

o de kamerdeur en het raam zijn geopend tijdens het bezoek voor een goede verluchting 

en toezicht 

o buiten de bezoekuren graag een medewerker verwittigen via de bel op de kamer zodat 

de buitendeur kan geopend worden 

o linnen en persoonlijke spullen kunnen zelf overhandigd worden of in de kasten gelegd 

worden, het vuil linnen kan zelf meegenomen worden  

o huisdieren worden toegelaten in het WZC 

 

Indien u deze afspraken niet naleeft kan u aangesproken worden door een medewerker, kan bezoek 

geweigerd worden of kunnen de opvolgingsmaatregelen zoals van toepassing na een hoogrisico-

contact opgestart worden.  
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 Ontmoetingen in de tuin. 

 

U kan bezoek ontmoeten in de tuin van het WZC mits het respecteren van volgende afspraken: 

 

• elke bewoner wordt begeleid naar de tuin door één van de bezoekers die zich aanmeldt en 

registreert via de inkomdeur Mosa of inkomdeur Emeth tijdens de bezoekmomenten 

• verwittig een medewerker via de bel op de kamer van de bewoner zodat een medewerker de 

bewoner kan helpen met extra kledij of om de rolstoel te gebruiken 

• ook bezoekers in de tuin mogen in de laatste 14 dagen voor het bezoek geen Covid-19 

symptomen vertoond hebben, niet positief getest zijn op Covid-19, geen nauw contact gehad 

hebben met een Covid-19 besmette persoon en de richtlijnen rond verplaatsingen naar het 

buitenland correct opgevolgd hebben 

• wanneer de afstand van 1,5 meter tussen de verschillende personen niet kan bewaard 

worden is het dragen van een chirurgisch mondmasker aangeraden 

• nuttigen van drank en voeding door bezoekers en bewoners is toegestaan 

• huisdieren worden toegelaten in de tuin 

 

Indien u deze afspraken niet naleeft kan u aangesproken worden door een medewerker, kan een 

ontmoeting geweigerd worden of kunnen de opvolgingsmaatregelen zoals van toepassing na een 

hoogrisico-contact opgestart worden.  

 

 

 

Het verlaten van het WZC door bewoners. 

 

Bewoners mogen het WZC Sint-Bernardus verlaten mits het respecteren van volgende afspraken: 

 

• na melding en overleg met de hoofdverpleegkundige of de verantwoordelijke 

verpleegkundige 

• 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 

• respecteren van de voorzorgsmaatregelen en beschermingsmaatregelen zoals die gelden 

buiten het WZC, conform de nationale bepalingen en de geldende lokale bepalingen met 

bijzondere aandacht voor het: 

o respecteren van de 1,5 meter afstand met andere personen 

o dragen van een chirurgisch mondmasker in geval de afstand van 1,5 meter tussen de 

verschillende personen niet kan gerespecteerd worden 

 

Indien u deze voorwaarden niet naleeft kan u aangesproken worden door een medewerker, kan het 

verlaten van het WZC geweigerd worden of kunnen de opvolgingsmaatregelen zoals van toepassing 

na een hoogrisico-contact opgestart worden.  
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Cafetaria-aanbod in het WZC. 

 

De  cafetaria is beperkt open onder volgende voorwaarden: 

• toegankelijk voor bewoners van Residentie Mosa en Residentie Emeth, Residentie Noach 

of Residentie Zilvertorens eventueel vergezeld met bezoekers 

• toegankelijk voor gebruikers van het dagverzorgingscentrum De Vlier 

• externe bezoekers (die geen bewoner vergezellen) zijn niet toegelaten 

• de cafetaria is open op dinsdag-, vrijdag- en zondagnamiddag tussen 14u00 en 16u45 

• de cafetaria is bereikbaar via de gangen doorheen het oude gebouwengedeelte of via de 

buitendeur aan de binnentuin (tussen oude gebouwengedeelte en nieuwbouw keuken) 

• ontsmet uw handen extra bij het binnenkomen in de cafetaria 

• draag steeds een chirurgisch mondmasker bij verplaatsingen in het WZC en in de cafetaria 

• het chirurgisch mondmasker mag enkel afgezet worden wanneer u aan tafel zit 

• de tafels en stoelen zijn zodanig geschikt dat  

o er tussen de tafelgezelschappen 1,5 meter afstand is 

• de tafelschikking mag niet gewijzigd worden 

• wanneer alle tafels volzet zijn, dient u te wachten of op een later tijdstip terug te komen 

• er wordt aan tafel bediend, bestellen aan de toog wordt niet toegestaan 

• de cafetaria wordt extra geventileerd – er zullen dus steeds ramen open staan 

• betaling van de consumpties kan verlopen via de facturatie (enkel met toestemming van de 

bewoner) of via cash geld (liefst zo gepast mogelijk) 

 

Het cafetaria-aanbod in de leefgroep en op de kamer blijft behouden. 

Bewoners kunnen hun wensen doorgeven aan de medewerkers, de gevraagde dranken worden 

dan persoonlijk bezorgd aan de bewoner. 

 

 

Restaurant aanbod in het WZC – beperkte heropening van het sociaal restaurant. 

 

Het sociaal restaurant is beperkt heropend, enkel voor bewoners van de assistentiewoningen 

Residentie Noach, bewoners van Residentie Zilvertorens en gebruikers van het 

dagverzorgingscentrum. 

 

Het restaurant is niet toegankelijk voor bewoners WZC Residentie Mosa en Residentie Emeth. 

Uitzonderlijk zal dit wel toegestaan worden aan een bewoner van het WZC om met de partner 

samen de maaltijd te gebruiken in het restaurant. Een afspraak kan u hiervoor maken met de 

hoofdverpleegkundige of de verantwoordelijke verpleegkundige. 

 

 


