10 juni 2021

Versoepeling bezoekregeling en cafetaria

Beste cliënt, familie, vertegenwoordiger, vrijwilliger
Goed nieuws! We zetten een grote stap voorwaarts richting het normale
leven en volgen hierbij zoveel mogelijk de maatregelen op die in de
maatschappij gelden.
Dit zijn de afspraken voor Exalta vzw:


het registreren van elke bezoeker blijft noodzakelijk. Aan de inkom kan de
bezoeker de persoonlijke gegevens neerpennen met een handtekening
voor de verklaring op eer dat hij/zij geen symptomen heeft van Covid-19;



elke bezoeker, zowel het knuffelcontact als sociaal contact, draagt een
chirurgisch mondneusmasker (geen stoffen!) in de organisatie;



vanaf zaterdag 12 juni 2021 zijn er geen bezoekuren. De bezoeker kiest
zelf wanneer hij/zij langskomt. We vragen hierbij om zoveel mogelijk het
bezoek tijdens de kantooruren te plannen;



elke cliënt kan vier knuffelcontacten knuffelen, de andere bezoekers
behouden de afstandsmaatregel van anderhalve meter. Er kunnen
maximum 2 bezoekers terzelfdertijd in de woongelegenheid aanwezig zijn.
Ook kinderen tellen mee als bezoeker en worden bij het maximum aantal
gerekend. U hoeft de naam van de knuffelcontacten niet meer door te
geven;



tijdens de komende zonnige periode kunnen de bezoeken vaker buiten
plaatsvinden. Er is vast een plekje in de schaduw waar het aangenaam
vertoeven is;



bezoekers maken geen gebruik van de leefruimte tenzij deze mantelzorger
de maaltijd van de cliënt ondersteunt door begeleiding aan te bieden;



cliënten kunnen mee op huisbezoek gaan bij de knuffelcontacten. Het is
noodzakelijk om hierbij uw verantwoordelijkheidszin op te nemen en geen
onveilige situaties op te zoeken;



groepsactiviteiten met cliënten van verschillende afdelingen worden
opnieuw georganiseerd in kleinere groepen;
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vanaf maandag 14 juni 2021 gaat de Bistro open voor cliënten en hun
bezoek zonder vaste dagen per afdeling. Dit kan zowel binnen als buiten
met maximum 4 personen. De Bistro is open van 14:00 tot 17:00, maandag
tot en met zaterdag;



cliënten van de groep assistentiewoningen Keizershof kunnen de Bistro
bezoeken;



externen, zoals buurtbewoners, worden nog niet toegelaten in de Bistro;



de werking van het centrum voor dagverzorging ‘t Park blijft voorlopig nog
gescheiden van het woonzorgcentrum.

U begrijpt dat dit een grote stap is waarbij wij 100% rekenen op uw
verantwoordelijkheid en nauwkeurigheid in het hanteren van de
voorzorgsmaatregelen. Binnen het woonzorgcentrum dient u steeds het
chirurgisch mondneusmasker te dragen, de nodige afstand te bewaren en de
correcte handhygiëne toe te passen. Wij danken u alvast voor uw
medewerking en hopen samen met u de draad veilig en wel op te pikken.
We verSTERKen elkaar hierin.

Als u vragen hebt, aarzel niet om te mailen naar infocorona@exalta.be of
raadpleeg de website www.wzcmorgenster.be onder ‘Nieuws’.
Deze informatie werd enkel verstuurd per e-mail naar familieleden waarvan wij een e-mailadres
ter beschikking hebben. Gelieve deze informatie zelf door te geven aan de rest van uw familie
a.u.b. Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet

Wouter Sonneville
Algemeen directeur
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