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Samen zorgen voor onze bewoners 
Onze bewoners zijn kwetsbaar. Daarom staat hun veiligheid bovenop. Maar ook onze 
onmisbare medewerkers moeten worden beschermd. Daarom doen we beroep op jou: 
respecteer de richtlijnen. Natuurlijk hebben we ook oog voor het welzijn van familie 
en bewoners. Zo blijven we steeds samen die warme zorg dragen en creeëren we een 
echte thuis. Samen vormen we een sterk team! #samenthuis

Volg de richtlijnen: 
Voor het bezoek
1. Respecteer je afspraak. 

We verlenen je geen toegang indien je geen afspraak hebt.
2. Ga thuis naar het toilet. 

Je mag geen gebruik maken van het toilet in de kamer noch woongroep.
3. Was je handen thuis.
Tijdens het bezoek
4. Draag een chirurgisch mondmasker. 

Dit breng je zelf mee en draag je van bij het binnenkomen, tot het verlaten van 
ons wzc. 
Let op: geen stoffen mondmaskers, dit biedt onvoldoende bescherming voor onze 
bewoners!

5. Ontsmet je handen: 
 - bij het binnenkomen van het wzc; 
 - voor het betreden van de kamer van je familielid; 

 - bij het verlaten van de kamer van je familielid.

6. Houd 1,5 meter afstand van andere bewoners, medewerkers en bezoekers.

7. Bezoek is enkel toegestaan in de kamer van jouw familielid.  

Omwille van veiligheid staan we geen bezoek toe in de gemeenschappelijke 

ruimtes. Je mag ook geen andere bewoners bezoeken. 

8. Ga je wandelen? Ook daarna ga je rechtstreeks naar de kamer.

Na het bezoek
9. We vragen je vriendelijk om het raam open te zetten owv verluchting.

10. Ontsmet je aub nog even alles wat je aanraakte in de kamer?

11. Is het mogelijk om de handen te ontsmetten of wassen van je familielid?  

Onze medewerkers zijn dankbaar voor je hulp!

Geniet van je bezoek !


