
 

 
 

Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk WV ●  www.zoggenk.be 
WZC Mandana // stalenstraat 2, 3600 Genk 

WZC Toermalien // welzijnscampus 15, 3600 Genk 
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Genk 28 juli 2020 

 

Beste bewoners en families van wzc Toermalien 

 

Vorige vrijdag wijzigden wij de bezoekregeling in opvolging van de richtlijnen van het Vlaams 

Agentschap Zorg en Gezondheid.  Gisteren kwam de Belgische Veiligheidsraad bijeen en 

verscherpte de te nemen maatregelen ter bestrijding van het Covid 19-virus.  

Deze nieuwe maatregelen dwingen ons ertoe onze bezoekregeling nogmaals bij te sturen.  Met 

ingang vanaf zaterdag 1 augustus aanstaande wordt de hierna volgende regeling van 

toepassing: 

- Elke bewoner stelt een “bubbel” samen van maximaal 5 personen ouder dan 12 jaar.  

Enkel deze personen kunnen een bezoek brengen aan de bewoner.  Indien bewoners  

zelf hun bubbel niet kunnen samenstellen kan de familie dit in hun plaats doen.  De 

samenstelling van de bubbel bezorgen jullie via het document in bijlage aan het onthaal 

van Toermalien.   

- Elke bewoner mag dagelijks bezoek hebben van maximaal 2 personen.  

- Bezoekers dragen een CHIRURGISCH mondneusmasker 

- Bezoekers ontsmetten hun handen bij het binnenkomen van Toermalien en nogmaals 

vooraleer de woongroep binnen te gaan. 

- Bewoners mogen ook bij elkaar op bezoek, let wel met dezelfde 

veiligheidsmaatregelen!  Zij maken dan ook deel uit van mekaars bubbel van max. 5 

personen. 

- Bezoek is welkom tussen 11u en 16u30  

- Bezoek kan enkel op de kamer, NIET IN DE LEEFRUIMTEN, social distance moet 

gerespecteerd worden 

- Het is toegestaan om met de bewoner de woongroep te verlaten mits de social distance 

steeds gerespecteerd wordt, bezoekers en bewoners een mondneusmasker dragen én 

de bubbel van 5 personen gerespecteerd blijft.  Wij dringen er ook op aan het 

stadscentrum te vermijden en geen terrasjes te doen.  Een drankje nemen kan in het 

Grand Kaffee, let wel respecteer ook hier de bubbelafspraken. 

- Ruimere familiebezoeken, feestjes, zijn helaas niet meer mogelijk aangezien zij 

indruisen tegen de Federale bubbel-afspraak.   

BELANGRIJK: Vooraf je afspraak maken via app of telefonisch via het onthaal is 

verplicht voor iedere bezoeker. De verklaring op eer moet eveneens ondertekend zijn. 

http://www.zoggenk.be/
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Ook wij, bestuur, directie en medewerkers, vinden het jammer dat de bezoekregels terug 

strenger worden.  Wij rekenen echter op goede naleving van deze afspraken zodat de 

bewoners gevrijwaard worden van mogelijke besmetting 

Samen zijn wij verantwoordelijk voor de veiligheid van onze bewoners.  Door goed alle 

afspraken op te volgen, door goed voor mekaar te zorgen,  houden we Toermalien open voor 

bezoek.  Zo kunnen we onze missie samen blijven realiseren:  Samen Thuis, samen met een 

hart voor ZO(R)G! 

 

Ria Grondelaers,      Jos Aben,    Ingrid Dreessen, 

Voorzitter      Algemeen Directeur   Directeur Zorg 

 

Dr. Johan Jespers,        Dr. Lieve Vinck, 

CRA wzc Toermalien        CRA wzc Mandana 

  

http://www.zoggenk.be/
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DEELNEMERS BEWONERSBUBBEL 

NAAM BEWONER: ………………………………………………… Woongroep: ………………… 

 

Ondergetekende, ………………………………………….., bewoner wzc Toermalien of 

………………………………………………………., optredend namens de hierboven genoemde 

bewoner,  bevestigt hierbij dat volgende personen deel uitmaken van de 

“bezoekersbubbel” van de hierboven vermelde bewoner: 

1. Naam: ………………………………………………………………………………………….. 

Adres: ………………………………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………………………………….. 

Telefoonnr/GSM-nr: ……………………………………………………………………. 

 

2. Naam: ………………………………………………………………………………………….. 

Adres: ………………………………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………………………………….. 

Telefoonnr/GSM-nr: ……………………………………………………………………. 

 

3. Naam: ………………………………………………………………………………………….. 

Adres: ………………………………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………………………………….. 

Telefoonnr/GSM-nr: ……………………………………………………………………. 

 

4. Naam: ………………………………………………………………………………………….. 

Adres: ………………………………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………………………………….. 

Telefoonnr/GSM-nr: ……………………………………………………………………. 

 

5. Naam: ………………………………………………………………………………………….. 

Adres: ………………………………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………………………………….. 

Telefoonnr/GSM-nr: ……………………………………………………………………. 

 

Datum en handtekening, 

http://www.zoggenk.be/
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