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Nieuwsbrief WZC ‘t Heuverveld – 11 juni 2021 

             
 

Beste bewoner, familie, mantelzorger,  

 

Nieuwe bezoekregeling vanaf 14 juni 2021 

Dankzij de dalende besmettingscijfers en de stijgende vaccinatiegraad kunnen verdere versoepelingen in ons huis 

doorgevoerd worden.  Binnenshuis herwint onze werking , de bewoners kunnen stilaan terug weer genieten van hun 

oude, vertrouwde leven.    

 

 
 

Daarbij behoren de activiteiten, binnen en ook buiten, wat ons WZC zo uniek maakt.  

Ook staat ook het ontvangen van familie en vrienden uiteraard centraal.   

Hierbij een overzicht van de maatregelen in ons woonzorgcentrum vanaf maandag 14 juni: 

 

 

Bezoekregeling 

• Bezoekuren zijn opnieuw vrij, er is dus bezoek mogelijk van 10u  tot 18u. Maar liever geen bezoek tijdens het 

verzorgingsmoment van de bewoner. Na 15 maanden (!) hoeven bezoekers niet meer aan te bellen en zijn de 

deuren gewoon open. 

• Registratie, handen ontsmetten en chirurgisch mondmasker tijdens het bezoek blijven noodzakelijk. We vragen 

om de bezoekersmap (op de tafel aan de deur) in te vullen, als u binnenkomt. 

• Bezoek kan in de kamer, de tuin of in de cafetaria. 

• De beperking van max. 2 bezoekers tegelijkertijd op de kamer blijft. 
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• We vragen om verder de contactpunten in de kamer te ontsmetten, dus neem bij uw bezoek telkens het 

gekende “bakje” van de tafel aan het onthaal mee. 

• Verlucht de kamer als je op bezoek komt, door het raam tenminste op “klickstand” te zetten. 

 

 

Cafetaria 

 

• Is op donderdag en vrijdag  open, van 14u tot 17u (er is geen reservatie meer nodig) 

• Van zodra we kunnen zal er ook tijdens het weekend een cafetariamoment zijn 

• Maximaal 4 personen per tafel (met maximum 12 personen tegelijkertijd aanwezig, binnen) 

• Enkel tijdens het consumeren kan het mondmasker af. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

De versoepelingen zijn opnieuw een grote stap vooruit in het elkaar ontmoeten.  Niettegenstaande de goede 

evolutie blijven we toch nog waakzaam en rekenen wij op ieders verantwoordelijkheid om met deze versoepelingen 

uiterst voorzichtig om te springen.  Wees welkom, maar blijf voorzichtig. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Lieven D’haese, 

Dagelijks verantwoordelijke 

Kom NIET op bezoek: 

• Als je je ziek voelt, ook al is het maar een beetje. 

• Na een verblijf in zones met een sterke variantcirculatie.  Dit zijn onder meer Zuid-Afrika, Zuid-

Amerika en India. 

Zolang er geen resultaat gekend is, stel je het bezoek uit: 

• Als iemand in je naaste omgeving getest is.   

• Bij de terugkeer uit een rode zone  in het buitenland . 


