BEZOEKERSREGELING VANAF VRIJDAG 20 NOVEMBER 2020
o

1 vaste bezoeker per bewoner – we rekenen op de verantwoordelijkheid van iedere familie om
zich hier aan te houden
 BEZOEK IN BEZOEKERSRUIMTE
 Bezoek in de bezoekersruimte dient steeds vooraf aangevraagd te worden via
de website www.cubigo.com
 Toegang tot de dienst (volg de bewegwijzering vanaf de Meenseweg):
o Huize Ida: ingang via het onthaal
o Huize Beatrijs: ingang via het onthaal
o Hove: binnentuin Hove
 Het bezoek in de bezoekersruimte duurt maximaal een halfuur
 1 bezoek per dag is mogelijk, van maandag tot en met zondag
 Bezoek in de week:
o Huize Ida: 16u, 16u30, 17u (bezoek afgerond om 17u30)
o Huize Beatrijs: 14u, 14u30, 15u, 15u30 (bezoek afgerond om 16u)
o Hove: 14u, 14u30, 15u, 15u30, 16u, 16u30 (bezoek afgerond om 17u)
 Bezoek in het weekend:
o Huize Ida: 16u, 16u30, 17u (bezoek afgerond om 17u30)
o Huize Beatrijs: 14u, 14u30, 15u, 15u30 (bezoek afgerond om 16u)
o Hove: 14u, 14u30, 15u, 15u30, 16u (bezoek afgerond om 16u30)
 Het dragen van een mondneusmasker door beide partijen is verplicht. Indien dit
voor de bewoner niet haalbaar is, is een afscheiding in plexiglas ter beschikking.
 We vragen met aandrang om de tafel en stoel na het bezoek te ontsmetten.


WANDELING IN DE NABIJE OMGEVING
 We blijven stimuleren om te gaan wandelen in de nabije omgeving van het
woonzorgcentrum (de wandeling mag maximaal één uur duren).
Een wandeling kan met de vaste bezoeker van de bewoner en kan elke dag
ingepland worden tussen 14u en 16u30.
 Een wandeling moet NIET ingeboekt worden in Cubigo, hiervoor kunt u
telefonisch contact opnemen met de dienst.
 Het dragen van mondneusmasker door beide partijen is bij een wandeling ook
verplicht.



ALTERNATIEVE BEZOEKMOGELIJKHEDEN
 Videobellen e.d. zijn nog steeds mogelijk en moedigen we ook aan. Neem
hiervoor contact op met de dienst.



SPECIFIEKE OMSTANDIGHEDEN:
 Momenteel is het niet mogelijk om een uitzondering op de algemene
bezoekersregeling toe te staan en een aangepast bezoek met meerdere
bezoekers te voorzien voor heuglijke gebeurtenissen (bv. bij verjaardag, jubilea,
geboortes,…). We volgen de situatie verder op en passen versoepeling toe
wanneer de toestand het terug toelaat.
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In situaties waarbij cognitieve en psychologische factoren het bezoek in de
bezoekersruimte bemoeilijken dan kan kamerbezoek toegelaten worden met
goedkeuring van de verantwoordelijke van de betrokken dienst.
In een palliatieve situatie kan een bezoek aangevraagd worden op kamer voor
een halfuur met maximum 2 bezoekers. Meerdere bezoeken per dag zijn hierbij
mogelijk.
Bij opname van een nieuwe bewoner uit het ziekenhuis of de thuissituatie, en bij
ontslag uit het ziekenhuis van een bewoner, is er de eerste week dagelijks
bezoek mogelijk op kamer van één vaste bezoeker (dezelfde bezoeker als in het
ziekenhuis)

ANDERE PRAKTISCHE AFSPRAKEN:
Om het risico op besmetting te vermijden vragen we ook om volgende zaken te respecteren:
-

-

Werk bij voorkeur met de externe wasserij van onze organisatie (Gaverland) om de
bewonerswas te doen
Was, boodschappen en andere attenties kunnen opnieuw meegegeven worden tijdens het
geplande bezoek in de week in de bezoekersruimte. Gelieve deze in een papieren zak of in
een kartonnen doos te steken. Deze boodschappen en attenties zullen na het bezoek door de
medewerkers van de dienst op de kamer geplaatst worden. Er kan ook nog steeds afgegeven
worden aan het onthaal elke weekdag tussen 14u en 16u30.
De post kan niet meer afgehaald worden in de persoonlijke brievenbussen. De post kan enkel
tijdens de week afgehaald worden tijdens het geplande bezoekmoment in de
bezoekersruimte.

We houden u verder op de hoogte via de volgende nieuwsbrief, die ten laatste tegen vrijdag 27
november zal verspreid worden.
Met vriendelijke groet,
de directie en het outbreak managementteam
#samentegencorona

#zorgenvoorelkaar!
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