Brugge – Middelkerke – Oostende 11 maart 2020

Betreffende : maatregelen tegen coronavirus: Versterkte fase 2BIS: maatregelen COVID19 en vermoeden van COVID-19 in de woonzorgcentra vanaf 12/03/2020
Beste bezoeker,
In het kader van de preventiemaatregelen betreffende het Corona-virus informeren wij jullie
over de maatregelen versterkte fase 2BIS voor de woonzorgcentra in Vlaanderen. Deze
maatregelen zijn geformuleerd door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en dienen
strikt opgevolgd te worden.


ER GELDT EEN ALGEMEEN BEZOEKVERBOD



Enkel toegang via de hoofdingang voor personen die instaan voor de essentiële
zorgtaken. Dat zijn:



o

Artsen

o

Kinesitherapeuten

o

Apotheek

o

Pedicure

o

Kapper

o

…

Bezoek van geregistreerde mantelzorgers wordt toegelaten tussen 10u en 17u
of mits uitdrukkelijke toestemming van de directie. Geregistreerde mantelzorgers
zijn:



o

Mantelzorgers die frequent op bezoek komen EN

o

Instaan voor essentiële zorgtaken zoals hulp bij de maaltijden

Registratie van elk bezoek: gelieve de instructies van de medewerkers goed op te
volgen. Wij melden u uitdrukkelijk dat, in het kader van de privacywetgeving, deze
gegevens uitsluitend zullen aangewend worden voor het bovenvermelde doel en na het
einde van de epidemie zullen vernietigd worden.



Bezoek van geregistreerde vrijwilligers wordt toegelaten. Zij staan in voor de hulp
bij essentiële zorgtaken bij meerdere bewoners.

De eerder aangegeven richtlijnen rond een goede hand- en nieshygiëne blijven van toepassing.
Wij verwijzen hiervoor naar de uitgestalde affiches.
Deze maatregelen blijven van toepassing tot 19 april 2020 of tot nader bericht.
Mocht in dit woonzorgcentrum vastgesteld worden dat een persoon is besmet met het Coronavirus, of als er een vermoeden toe is, kunnen wij aan de hand van de door u vermelde gegevens
u snel in kennis stellen, zodat ook uw gezondheid kan beschermd worden door preventieve
maatregelen en verdere verspreiding kan tegengehouden worden.
Wij danken u oprecht voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet
Rik Coture – Connie Depotter
VZW Squatina

Nachtegalenlaan 38

ON 0418 015 857

bezoek ook onze website

info@squatina.be

8400 Oostende
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