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Corona nieuwsbrief 21 maart 2022 
 
Beste bewoner, medewerker, familie 
Beste betrokkene 
 
De lente is in zicht, de dagen beginnen merkbaar langer te worden.  De eerste 
zonnestralen beginnen stilaan alles terug tot leven te wekken de voorjaarsbloemen 
staan al in bloei en de vogels beginnen stilaan te nestelen.  
 
Ook de samenleving tracht terug tot leven te komen en het ‘normale’ leven op te nemen 
door de maatregelen af te bouwen zodat het sociaal leven terug hervat kan worden. De 
planning voor het nieuwe wandelseizoen hangt alvast uit. 
 
Ook in ons WZC kunnen we opnieuw een stapje zetten richting het “nieuwe normaal” en 
trachten we in alle veiligheid enkele versoepelingen aan te kondigen. 
 
Bewoners kunnen zich vrij bewegen zonder mondmasker, ook tijdens 
afdelingsoverschrijdende activiteiten. Externe animatoren zijn terug welkom in onze 
cafetaria, zodat onze bewoners kunnen genieten van een cultureel aanbod. Vooral het 
maken van nieuwe herinneringen, samen met andere bewoners, die vaak kennissen of 
familie zijn, zullen deugdzaam zijn. 
  
De cafetaria is, na een periode van gesloten te zijn, terug open. Onze vrijwilligers zullen 
zeker blij zijn om jullie terug te mogen ontvangen. We kijken al uit naar het mooie 
lenteweer waarbij we kunnen genieten van een drankje op ons terras. (Indien je ook zin 
hebt om vrijwilliger te worden bij ons, of je iemand kent die het werk als vrijwilliger op 
het lijf geschreven is, neem gerust contact met ons op).  
 
We kijken hier met z’n allen uit naar het mooiere, warmere weer. Met heldere dagen en 
hopen zo dan ook dat Corona stilletjes zal vervagen. 
 

Na een moeilijke tijd kunnen we dan ook goed nieuws brengen: 
 
Vanaf 21 maart 2022 gelden volgende afspraken: 
 

1. Bezoek  

• Bezoek kan elke dag. 

• Er is GEEN beperking meer van maximaal 2 bezoekers op de kamer. 

• Men dient zich NIET meer te registreren bij het binnekomen van het WZC. 

• WEL dient men steeds een CHIRURGISCH mondmasker te dragen vanaf het 
betreden van het WZC. Dit voor personen vanaf 12 jaar. 

• Respecteer nog wel de afstandsregels en de hygiënemaatregelen. 

• Indien er toch een besmetting met COVID-19 plaats zou vinden, dan lichten 
onze medewerkers u op dat moment de geldende afspraken graag toe.  

• Indien u zelf ziek bent, wees hier alert op en stel uw bezoek enkele dagen 
uit.  
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2. Cafetaria 

• De cafetaria is opnieuw geopend! 

• GEEN beperking meer van maximaal 4 personen aan tafel, iedereen van het 
bezoek is welkom om samen iets te nuttigen in onze cafetaria. 

• WEL verplicht dragen van chirurgisch mondmasker bij verplaatsingen van 
bezoekers, onze bewoners dienen GEEN mondmasker meer in huis te 
dragen.  

• Respecteer de afstandsregels en hygiëneregels. 
 

3. Algemene principes  

• Draag een chirurgisch mondmasker (>12 jaar) vanaf het betreden van het 
woonzorgcentrum, gedurende de hele aanwezigheidsduur. 

• Pas goede handhygiëne toe. 

• Respecteer de afstandsregels. 

• Zorg voor goede ventilatie en verluchting van bewonerskamers, 
leefruimten, gemeenschappelijke ruimten,… 

• Zorg voor een goed onderhoud, reiniging en desinfectie van lokalen, 
materialen en contactoppervlakten. 

• Wees alert voor symptomen van COVID-19 en neem zo snel mogelijk de 
nodige maatregelen. Bij ziekte blijf thuis. 

 
Bewoners zijn vrij om buiten te gaan, mits het respecteren van de voorzorgsmaatregelen 
zoals die gelden buiten de voorziening.  
 
Indien u nog verdere vragen hebt betreffende de maatregelen, neem gerust contact op 
met ons.  
 
Wij volgen voortdurend de toestand in huis en in de nabije omgeving op. Hiervoor is er 
wekelijks overleg met de gemeente. Bij veranderende omstandigheden kunnen 
bovenstaande maatregelen bijgestuurd worden in functie van de veiligheid van onze 
bewoners.  
 
We hopen dat deze versoepelingen een verademing zijn voor onze bewoners en iedereen 
die rond hen staan. Nog even de geldende maatregelen respecteren (vnl. dragen 
chirurgisch mondmasker) zodat we veilig naar de zomer toe kunnen gaan en nog eens 
zorgeloos kunnen genieten. 
 
  
 
Vriendelijke groeten 
Het outbreakteam 


