
 
 

     Ieper, 2 november 2020 

 
Update 2 november 2020 Assistentiewoningen 

 
Beste bewoner, beste familielid, 

De federale overheid heeft in het Overlegcomité beslist om over te gaan tot een verstrengde 
lockdown vanaf 02/11/2020. 

De strengere regels zijn nodig om de toenemende druk op de ziekenhuizen een halt toe te 
roepen en de besmettingscurve zo snel mogelijk om te buigen. 

SOCIAAL LEVEN 

− Elk gezinslid heeft recht op 1 nauw contact (knuffelcontact).  
Gezinnen mogen maar één knuffelcontact tegelijk thuis uitnodigen.  
Men kan geen ander bezoek thuis ontvangen.  
 
Er is een uitzondering voor mensen die alleen wonen: zij mogen naast hun nauw 
contact nog 1 persoon uitnodigen, maar niet tegelijkertijd. 
 
Een nauw contact betekent dat het dragen van het mondneusmasker niet nodig is en 
het houden van de afstand niet moet. 
 
De persoon waarmee je een nauw contact hebt, kan geen extra nauwe contacten 
hebben met anderen.  
 

− In de buitenomgeving mag men met maximaal 4 personen samenkomen, hierbij is 
het bewaren van 1,5m afstand en het dragen van een mondneusmasker verplicht.  
 

− Als bewoner van een assistentiewoning behoort u tot de meest kwetsbare doelgroep 
en houdt dit momenteel een groot risico in. Wij raden het dus af om nauwe 
contacten te hebben de komende weken. Vanuit de voorziening adviseren wij om bij 
elk contact een afstand van min. 1,5m te bewaren en dat zowel bewoner als 
bezoeker het mondneusmasker draagt tijdens het bezoek of contact.  
 

  



 
 

BEZOEKERSREGELING 

− Per bezoekmoment is maximaal 1 bezoeker tegelijk in uw woning toegelaten. 
− Meerdere bezoeken per week zijn mogelijk 
− Bezoek is mogelijk tussen vaste tijdstippen tijdens de week en het weekend:  

10u – 12u / 13u30 – 18u 
− Toegang voor personen blijft onder de 16 jaar verboden 
− Boodschappen/attenties/was kunnen tijdens het bezoek afgegeven worden in een 

papieren zak / kartonnen doos en bij voorkeur deze 1 dag laten staan 

DIENSTVERLENING 

Kapper 

Ten gevolge van de nieuwe maatregelen van de federale overheid zal het kapsalon helaas 
ook de deuren moeten sluiten. Deze maatregel geldt momenteel tot en met 13 december 
2020. 

Pedicure kan enkel nog via de interne medewerkers en kan aangevraagd worden via de 
woonassistent (057/22 69 76). 

 
WINKELS EN HORECA 

− Essentiële winkels blijven open.  
Bijvoorbeeld: supermarkt, bakker, apotheker of post. Tuincentra, krantenwinkels en 
doe-het-zelfzaken zijn ook open. 

o Je mag met maximum 2 personen winkelen. 
o Je mag maximum 30 minuten winkelen. 
o Het dragen van een mondneusmasker is verplicht. 

− Alle andere winkels zijn gesloten.  
− Cafés en restaurants blijven gesloten. 

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

de directie en het outbreak managementteam 

#samentegencorona      #zorgenvoorelkaar! 


