ALGEMENE MAATREGELEN- versie 02/06/2020
- De briefing is verplicht voorafgaand aan een wandelbezoek.
- Een bewoner kan maar 1 bezoeker per beurt ontvangen. Dit kunnen verschillende
familieleden zijn.
- Elke bezoeker kan 1 x per week gedurende een half uur op bezoek komen.
- Het bezoek kan enkel plaatsvinden met akkoord van de bewoner en de woning.
- Afspraken verplicht vast te leggen via de keyplanner (https://wingerd.keyplanner.be/),
minstens 24u vooraf
- Bij slecht weer belt het familielid naar de woning om te bespreken of het bezoek kan
doorgaan.
- Als er in een woning iemand positief heeft getest op corona en de woning in quarantaine is,
kan geen enkele bewoner van deze woning bezoek ontvangen.
MAATREGELEN VOOR WANDELBEZOEKERS
- Bezoekers dragen een zelf meegebracht mondmasker tijdens het wandelbezoek.
- Bezoekers dienen voor én na de wandeling aan de 2 voorziene wasplaatsen hun handen te
wassen met zeep en daarna hun handen met alcohol te ontsmetten.
- Indien de bewoner in de mogelijkheid is een mondmasker te dragen, is dit sterk aangeraden.
Door verminderde immuniteit zijn ze kwetsbaarder bij een besmetting.
- Bezoekers dienen tijdens de wandeling de afstand van 1,5 meter zo maximaal mogelijk te
respecteren en geen handen of knuffels te geven. Indien iemand fysiek contact nodig heeft
om welke reden dan ook -ondersteuning bij het wandelen, emotionele noodzaak), dient dit
besproken te worden met de zorgcoördinator en de coördinerende arts.
- Bezoekers die positief testten op Covid19 in de loop van de 14 dagen voor het bezoek,
dienen dit bezoek af te gelasten.
- Bezoekers die klachten hebben van een mogelijke Covid19-infectie of de afgelopen 14 dagen
klachten hadden - koorts, hoesten, niezen, keelpijn,….-, dienen hun bezoek af te gelasten.
- Bezoekers die de afgelopen 14 dagen samenwoonden of nauw contact hadden met iemand
met klachten van een mogelijke Covid19-infectie of iemand die positief testte voor Covid19,
dienen hun bezoek te annuleren.

Nieuw: de bezoeker kan het familielid zelf aan de voordeur van de woning ophalen voor
wandelbezoek (na afspraak in de keyplanner). Mondmasker en handhygiëne gelden strikt vanaf het
betreden van het domein (poortjes). De lift wordt bediend met de voorziene wegwerpstokjes
(beschikbaar in de lift).
Opgelet: we vragen om voldoende afstand te bewaren op de tuinpaden, zodat we niet kruisen met
wandelende bewoners, begeleid door personeelslid.
NB afwijkingen op bovenstaande afspraken dienen steeds besproken te worden met de
zorgcoördinator (die verder overlegt met campusdirecteur en coördinerende arts)

