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BERICHT AAN BEWONERS EN FAMILIE wzc MANDANA 

BEZOEK EN ACTIVITEITENAFSPRAKEN 01.03.2021 

 

Genk, 01 maart 2021 

 

Beste bewoners van wzc Mandana, 

Beste familieleden, 

 

Vandaag voorzien we een aantal versoepelingen zoals meegedeeld in onze brief van 12 

februari ll.  Tijdens het outbreakteam van vanmorgen brachten we nog een aantal wijzigingen 

aan in deze afspraken.  Met deze brief zetten we alles nog eens op een rijtje. 

Wat kan er vanaf vandaag 01 maart: 

BEZOEK 

Elke bewoner kan twee geregistreerde bezoekers hebben die elke 14 dagen gewisseld kunnen 

worden.  Deze bezoekers kunnen dagelijks op bezoek komen, alleen of samen.  De bezoekuren 

zijn: van 10u tot 11u30, van 13u30 tot 17u en van 18u tot 20u.  Het bezoek vindt plaats in de 

kamer van de bewoner.  Tijdens de eetmomenten is er geen bezoek aangezien de bewoners 

dan in de leefruimte zijn (er kunnen andere afspraken zijn met mantelzorgers).  Vooraf registreren 

via het programma Cubigo blijft verplicht in kader van tracering bij mogelijke besmettingen.  

Velen vulden het document in bijlage reeds in, zij die dit nog niet deden vragen we dit alsnog 

terug te bezorgen aan onze onthaalmedewerkers die de namen van de potentiële bezoekers 

intern registreren. (via mail: administratie@zoggenk.be) 

 

Tijdens het bezoek kunnen de bewoner en de bezoeker de woongroep verlaten om een 

wandelingetje te maken in de naaste omgeving van Mandana.   De bezoeker kan de bewoner 

ook meenemen op familiebezoek in zijn/haar gezin indien tijdens dit familiebezoek enkel 

personen van dezelfde bubbel aanwezig zijn.   

Bewoners kunnen ook –alleen of samen met de bezoeker - naar de winkel gaan.  De algemene 

richtlijnen zijn van toepassing bij de winkelbezoeken. 

Houd er bij de bezoekplanning rekening mee dat de bewoner aan een activiteit kan deelnemen 

en niet op zijn/haar kamer aanwezig is…  Spreek onderling goed af.  We kunnen jammer 

genoeg nog geen familieleden toelaten tijdens de activiteiten.  We zullen de 

activiteitenkalender uithangen op verschillende locaties in Mandana. 

Sneltest 

 

http://www.zoggenk.be/
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Bezoekers die kleine symptomen hebben van verkoudheid,… hierdoor onzeker zijn en twijfelen 

of ze wel op bezoek zouden komen, kunnen een afspraak maken voor een sneltest.  De 

sneltesten kunnen op weekdagen worden afgenomen tussen 14u en 14u30.  (afspraak via het 

onthaal van Mandana 089/21.19.84)  ).  Allicht is het nog verstandiger om even de huisarts te 

raadplegen die kan adviseren of een bezoek wel aangewezen is. 

Basisregels blijven noodzakelijk 

Een chirurgisch mondmasker dragen, bij het binnenkomen de handen ontsmetten én 

afstand houden blijven de basisregels om alle vlot en veilig te laten verlopen.  Het is 

belangrijk dat we ons hier allemaal echt aan houden! Zo ook het registreren bij het 

binnen komen van de woongroep.   

 

ACTIVITEITEN VOOR BEWONERS 

We zijn blij dat we terug een aantal activiteiten kunnen opstarten.  Deze activiteiten kunnen 

enkel bijgewoond worden door de bewoners en de organiserende vrijwilligers en medewerkers 

van het ZOG. 

Bezoekjes in huis 

Bewoners kunnen terug bij mekaar op bezoek gaan in huis.  Bij verplaatsingen in de gangen 

dragen zij een mondmasker 

Binnentuin 

Bewoners kunnen terug de ganse dag gebruik maken van de binnentuin.  Zeker fijn nu het 

dierenverblijf stilaan af geraakt en bewoond zal worden…   

Muziek 

In de woongroepen kunnen terug muzieknamiddagen plaatsvinden waarbij ook bewoners van 

een andere woongroep uitgenodigd kunnen worden.  Het aantal aanwezigen blijft beperkt tot 

16 bewoners. Tijdens deze activiteiten draagt iedereen een mondmasker, zeker ook de 

muzikanten.  Blaasinstrumenten zijn natuurlijk nog uit den boze, maar een elektronische piano 

en/of een accordeon brengen al heel wat sfeer in huis.  Bij (muziek)-activiteiten buiten kunnen 

er natuurlijk meer bewoners gelijktijdig deelnemen aangezien er meer ruimte is én we in 

buitenlucht vertoeven.   

Wandelen in de omgeving 

http://www.zoggenk.be/
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Bewoners kunnen onderling terug gaan wandelen in de omgeving (voor zover dat kan gelet op 

hun individuele situatie).  Zij moeten er wel op toezien om hun mondmasker goed te dragen. 

Kapsalon 

Het kapsalon heropende reeds op 15 februari zoals dit voor alle kappers geldt.  Aangezien de 

kapsters ook gevaccineerd zijn is er weinig risico op besmetting, vandaar dat we ook hier de 

afspraken kunnen versoepelen:   

- Kapsters mogen met twee actief zijn 

- Alle aanwezigen dragen een mondmasker  

- De kapsters kunnen hun klanten over de woongroepen heen plannen 

- De ruimte wordt enkele malen per dag geheel ontsmet  

 

Hebben jullie nog vragen of suggesties, aarzel niet om ze aan ons door te geven.  Het 

samenbrengen van ideeën zorgt steeds voor een bredere kijk en een passender antwoord… 

 

Namens het outbreakteam, 

 

Ria Grondelaers,     Jos Aben,   Ingrid Dreessen, Johan Jespers,   Lieve Vinck, 

Voorzitter         Algemeen Directeur Directeur Zorg  CRA    CRA 

  

http://www.zoggenk.be/
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REGISTRATIE BEZOEKERS wzc MANDANA 

Attest ingevuld te bezorgen aan het onthaal van Mandana 

Vanaf 01 maart kunnen er wekelijks twee bezoekers geregistreerd worden om een 

bezoek te brengen aan de bewoner.    

NAAM BEWONER: ………………………………………………………………………………Kamer……………. 

Tijdens de volgende weken zullen volgende personen een bezoek brengen aan deze 

bewoner (opgelet, elk bezoek vooraf blijven registreren in Cubigo): 

01/03 tot en met 14/03/2021  1 ……………………………………………………………………………………… 

     2 ……………………………………………………………………………………… 

15/03 tot en met 28/03/2021  1 ……………………………………………………………………………………… 

     2 ……………………………………………………………………………………… 

29/03 tot en met 11/04/2021  1 ……………………………………………………………………………………… 

     2 ……………………………………………………………………………………… 

12/04 tot en met 25/04/2021  1 ……………………………………………………………………………………… 

     2 ……………………………………………………………………………………… 

26/04 tot en met 09/05/2021  1 ……………………………………………………………………………………… 

2 ……………………………………………………………………………………. 

10/05 tot en met 23/05/2021  1 ……………………………………………………………………………………. 

     2 ……………………………………………………………………………………. 

 

Opgemaakt te …………………. op ……./……../ 2020 

Naam en handtekening 

………………………………………………………………………………. 

http://www.zoggenk.be/

