Update 28 juni 2021

Beste familieleden en bewoners van ons Zorgcentrum ,
de Nieuwsbrief en de bezoekregeling vindt U steeds terug op onze website
www.zorgcentrumsintjozef.be . Zo kan iedereen van de familie die volgen.
Vrijdagavond ontvingen we de laatste aanpassingen aan onze richtlijnen vanuit het Agentschap
Zorg en Gezondheid. Die gaan verder in de versoepelende modus.
Nu de verlofperiode begonnen is en de drang om te reizen heel groot aan het worden is dienen
we toch te benadrukken dat u bij terugkomst uit een rode zone de eerste 10 dagen zeker niet op
bezoek mag komen. Ook bij terugkomst uit een oranje zone vragen we grote voorzichtigheid en
durven we te vragen om ook de eerste 10 dagen nog niet op bezoek te komen. We kunnen dit
niet controleren maar rekenen hiervoor volledig op uw verantwoordelijkheidsgevoel naar uw
familielid, de andere bewoners en onze medewerkers toe.
We blijven Het belang van het HAM-men (Handhygiëne , 1.5 meter Afstand houden en steeds
uw Mondmasker dragen) wordt nogmaals benadrukt. Hier is nog geen sprake van enige
versoepeling en we worden er op gewezen dat wij dit heel goed dienen op te volgen bij onze
bezoekers. Dit bij gevaccineerden en niet gevaccineerden. Echt gevaccineerd ben je pas (Pfizer 7
dagen na uw 2e vaccin, Moderna 14 dagen na uw 2e vaccin, Astra Zenica 15 dagen na uw 2e
vaccin en Janssens 14 dagen na uw eerste dosis) en jij en jou familielid zijn nooit 100% veilig dus
dienen de preventiemaatregelen heel goed toegepast te worden.
Bijkomend legt men tevens veel nadruk op het ventileren van de ruimtes waar je je in bevindt
en met niet te veel mensen op 1 zelfde afgesloten plaats te verblijven. Ben je op bezoek in de
kamer, laat het raam dan ook open. Mocht er een hittegolf zijn dan kan dit natuurlijk maar tot
rond 11u anders hebben we problemen van oververhitting.
Vragen? Telefonisch aan het onthaal via het nummer 051- 46 09 90 of per mail aan
onthaal@zorgcentrumsintjozef.be
socialedienst@zorgcentrumsintjozef.be
of directie@zorgcentrumsintjozef.be
Dank voor uw medewerking. Geniet met volle teugen van uw verlof maar…hou het veilig.
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