Procedure bezoek Assistentiewoningen (GAW) vanaf 15/05/2020.
Eerst en vooral wil ik wil iedereen uitdrukkelijk bedanken voor de inspanningen van de voorbije 9 weken.
Het is dankzij al deze inspanningen dat er in onze GAW geen problemen zijn geweest.
Vanaf 15 mei 2020 wordt terug bezoek toegelaten in onze assistentiewoningen. Om maximale
bescherming te bieden aan deze kwetsbare groep van bewoners, gebeurt dit onder strikte voorwaarden,
rekening houdend met een aantal basisregels.
De maatregelen zullen wekelijks geëvalueerd worden en waar nodig en mogelijk worden bijgestuurd.
Afhankelijk van de situatie: verdere versoepeling of terug verstrengen.
Hopelijk kunnen wij jullie met deze eerste versoepeling toch al wat meer perspectief geven.
Wij rekenen op jullie medewerking, samen kunnen wij dit virus de baas!
Bezoekprocedure:















Per bezoekmoment is in de opstartfase voorlopig maximum 1 bezoeker per bewoner toegelaten en dit is steeds
dezelfde persoon. Na evaluatie zal bekeken worden hoe dit naar meer bezoekers kan worden uitgebreid.
Het bezoek kan plaatsvinden in de flat, doch adviseren wij om zoveel mogelijk het bezoek buiten te laten plaatsvinden.
Een wandeling met meerdere personen buiten is toegelaten, rekening houdend met de social distancing en de regel
van 4, zoals voor iedereen geldt.
Bezoek kan enkel worden toegelaten indien de bezoeker de voorbije 14 dagen geen positieve COVID-19 test heeft
gehad en de bezoeker de voorbije 14 dagen geen symptomen heeft gehad die een vermoeden geven van besmetting
met het Covid19-virus.
Daarom vragen wij naar een ondertekend registratie document. Dit document is per bewoner uniek en wordt aan de
bewoner persoonlijk bezorgd. Het document wordt ondertekend door de bewoner, de woonassistent en de aangeduide
bezoeker ( de bewoner is vrij in keuze en kan voorlopig 1 bezoeker aanduiden).
Het document is slechts geldig indien het door de drie partijen is ondertekend. Het document kan bij het eerste bezoek
worden ondertekend door de desbetreffende bezoeker. Dit document moet kunnen voorgelegd worden indien één van
onze medewerkers ernaar vraagt. Bij misbruik van dit document kan bezoek verboden worden.
Er geen bezoek mogelijk bij bewoners met een (vermoedelijke) Covid-19 besmetting, behoudens uitzonderingen welke
worden besproken met de woonassitent, behandelend arts en onze CRA (coördinerend raadgevend arts).
Elk bezoek wordt verplicht ingeschreven in de registratiemap aan de inkom. (Er wordt rekening gehouden met de
privacyregels.)
Om het bezoek veilig te laten verlopen wordt gevraagd om de social distancing maximaal te respecteren en de
instructies voor hygiënische maatregelen strikt te volgen.
Deze zijn terug te vinden in het ganse gebouw en de belangrijkste informatie is bijgevoegd aan deze brief.
Denk eraan om direct fysiek contact (hand geven, kussen, omhelzen, knuffelen) te vermijden.
Wanneer de social distancing niet kan worden gegarandeerd zoals in vb. in gangen vragen wij bewoners en bezoekers
zoveel mogelijk een mondmasker te dragen(stoffen of chirurgisch).
De gezamenlijke ruimtes blijven vooralsnog afgesloten.
Huisdieren kunnen niet op bezoek komen.
Bij inbreuken op deze bezoekprocedure en waar er een onveilige situatie wordt gecreëerd kan het bezoek verboden
worden.

Joost Heremans
Algemeen directeur

