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BERICHT AAN BEWONERS EN FAMILIE wzc MANDANA EN WZC TOERMALIEN 

BEZOEK EN ACTIVITEITENAFSPRAKEN 11.06.2021 

 

Genk, 10 juni 2021 

 

Beste bewoners van wzc Mandana en wzc Toermalien, 

Beste familieleden, 

 

De Covid 19-cijfers kennen een dalende trend.  Vanaf vandaag geven we het sociale leven in 

huis dan ook graag terug meer ruimte.   

BEZOEK 

Elke bewoner kan vanaf 11 juni dagelijks vrij bezoek hebben.  Bezoek is mogelijk tussen 10u 

en 21u en kan op de kamer of in de woongroep. Er mogen maximaal 4 bezoekers tegelijk 

aanwezig zijn bij een bewoner.  Indien het (te) druk is in de living van de wooongroep vragen 

we wel om het bezoek op de kamer te laten doorgaan. Tracht de eetmomenten te vermijden 

om de bewoners een rustig eetmoment te gunnen.  (er kunnen andere afspraken zijn met 

mantelzorgers).  

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

wandeling te doen, om op familiebezoek te gaan, om te terrassen, te winkelen,...   De richtlijnen 

van de overheid moeten we echter blijven naleven.  

In de leefruimten van de woongroep dragen de medewerkers, vrijwilligers én bezoekers 

een mondmasker.  Het mondmasker mag af binnen dezelfde afspraken als deze die gelden 

binnen de horeca.  Dit wil zeggen, zittend aan tafel met de bewoner én afstand tot de anderen 

respecteren.  Bewoners en familie kunnen zo terug samen een kopje koffie drinken… 

De deur van de woongroep is ook niet langer gesloten, aanbellen hoeft niet meer.  In 

Mandana worden de buttons van de familieleden terug geactiveerd.  

Een afspraak boeken via Cubigo hoeft niet meer. Registreer je wel nog bij het binnenkomen 

van de woongroep en ontsmet je handen.  Denk er ook aan om bij je vertrek de plek waar je 

zat nog even te ontsmetten, zo houden we het veilig voor iedereen. 

Heb je klachten van verkoudheid, griep,… kom dan zeker NIET op bezoek maar stel het even 

uit tot een later moment.   

 

ACTIVITEITEN 

Vanaf 11 juni kunnen er ook terug activiteiten georganiseerd worden waar én bewoners én 

bezoekers aan kunnen deelnemen.  Let wel, bezoekers dragen steeds een mondmasker. 

http://www.zoggenk.be/
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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… 

 

MONDMASKERS 

Bewoners moeten geen mondmasker meer dragen, ook niet in de gangen. 

Bezoekers, medewerkers en vrijwilligers dragen binnen ALTIJD een mondmasker behalve  

zittend aan tafel bij de bewoner.   

Buiten is er geen mondmaskerplicht meer voor bewoners, families en medewerkers. 

 

VOORZICHTIGHEID 

Met deze nieuwe richtlijnen volgen we de evolutie in de samenleving.  Laten we wel 

voorzichtig blijven en het veilig houden voor elkaar.  Zo creëren we een fijne start van de 

zomer en samen met jullie duimen we dat we niet op onze stappen moeten terugkeren. 

 

Namens het outbreakteam, 

 

Ria Grondelaers,        Jos Aben,   Ingrid Dreessen, , 

Voorzitter            Algemeen Directeur  Directeur Zorg   

Johan Jespers,         Lieve Vinck 
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