Ieper, 28 juli 2020

Update 28 juli 2020 Assistentiewoningen
-

Stijgende nationale besmettingsgraad
Aanbevelingen nationale veiligheidsraad

Beste bewoner,
De richtlijnen van de nationale veiligheidsraad als van het Vlaams Agentschap zorg en gezondheid, de regionale
situatie m.b.t. COVID-19 en de situatie binnen de eigen organisatie vormen de basis waarop het outbreak
managementteam in overleg met dr. Haghedooren (CRA) haar beslissingen neemt.
Bij de beslissingen stellen we maximaal de gezondheid en de veiligheid van de bewoners, bezoekers en
medewerkers voorop. Verder blijven we inzetten op het psychosociaal welzijn van de bewoners en de familie.
Dit gebeurt allemaal vanuit de mogelijkheden van onze organisatie.
Aangezien het aantal besmettingen met COVID-19 in de regio als het land opnieuw toeneemt als de
aanbevelingen vanuit de Nationale Veiligheidsraad zijn verstrengd, zijn wij genoodzaakt om enkele bijsturingen
in te voeren op het vlak van de bezoeken voor de assistentiewoningen (in het rood staan de veranderingen):
-

Bezoek is toegelaten in de assistentiewoning, in de living van de assistentiewoningen, in de tuin of in
de directe omgeving (tijdens een wandeling) onder volgende voorwaarden:
o Maximum 2 bezoekers per bezoek is toegelaten:
 Maximum 5 verschillende bezoekers per bewoner
 We rekenen op de verantwoordelijkheid van iedere familie om zich te houden aan
de sociale bubbel van 5 personen
 Iedere familie beslist welke 5 verschillende personen op bezoek mogen komen
o Meerdere bezoeken per week zijn mogelijk
o Bezoek is mogelijk tussen vaste tijdstippen tijdens de week en het weekend: 10u – 12u /
13u30 – 18u
o Toegang voor personen blijft onder de 16 jaar verboden
o Boodschappen/attenties/was kunnen tijdens het bezoek afgegeven worden in een papieren
zak / kartonnen doos en bij voorkeur deze 1 dag laten staan

-

Bezoek is toegelaten onder volgende strikte voorwaarden:
o 1. Draag correct uw chirurgisch mondneusmasker
o 2. Handen ontsmetten bij aankomst
o 3. Verplichte registratie bij aankomst
 Ingang via de living van Residentie Louise voor alle bezoeken aan de
assistentiewoningen
o 4. Afstand van 1,5 meter ten allen tijde respecteren
o 5. Handen ontsmetten na het bezoek

Het is verboden om:






-

Lichamelijk contact te maken (hand of zoen geven, begeleiden aan de arm tijdens
wandelingen,...)
Met ziektesymptomen op bezoek te komen (koorts, hoesten, verkoudheid, smaaken geurverlies)
Op bezoek te komen indien u de laatste 14 dagen in een rood of oranje gebied
(binnen- of buitenland) bent geweest
Naar drukke plaatsen of winkels te gaan tijdens een wandeling
Te eten en te drinken tijdens het bezoek
Met andere bezoekers en bewoners tijdens de bezoeken in contact te komen

Boodschappen/attenties/was kunnen tijdens het bezoek afgegeven worden in een papieren zak /
kartonnen doos en bij voorkeur deze 1 dag laten staan

Contact met de bewoner is ook nog steeds mogelijk via de persoonlijke telefoon van de bewoner, de telefoon
van de dienst of videochat. Contacteer de woonassistent hiervoor.
We rekenen verder op de verantwoordelijkheid van ieder familielid om zich te houden aan de richtlijnen van
de Nationale Veiligheidsraad als het toepassen van de hygiënische maatregelen. Dit alles is zowel in
individueel als collectief belang.
We volgen de situatie nauwgezet op. Indien we vaststellen dat de veiligheid van onze bewoners in het gedrang
komt dan kunnen we deze wijzigingen ten allen tijde terugschroeven.
Indien u vragen hebt met betrekking tot bewoners en/of de werking van de assistentiewoningen, dan kan u
steeds contact opnemen met de woonassistent:
-

057/22.69.76 (woonassistent)

We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen via de website www.huizesintjozef.be. Daar vindt u de
nieuwsbrief als de aangepaste interne maatregelen in het kader van het COVID-19-beleid terug. U ontvangt
persoonlijk bericht van zodra er zich veranderingen voordoen in de situatie van uw betrokken familielid.
Met vriendelijke groet,
de directie en het outbreak managementteam
#samentegencorona
#zorgenvoorelkaar!

