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Update 30 juli 2021 
 

 
Beste familieleden en bewoners van ons Zorgcentrum , 
 
We zitten in de periode van de Olympische Spelen die in de huidige Coronacrisis niet normaal 
verlopen. Dit is het minste wat je kan zeggen erover. Binnen ons zorgcentrum zouden we ook 
graag op medaillekoers blijven en hanteren, ook binnen de richtlijnen van het Agentschap Zorg en 
Gezondheid, de preventieve maatregelen verder hanteren. We zien een aantal families deze 
maatregelen minder strikt volgen maar zien terzelfdertijd toch een stijging van de 
besmettingsgraad bij de jeugd (die nog niet gevaccineerd is) die uit een reisgebied of van kampen 
komt. We hebben dan ook de leeftijdsgrens om op kamer te bezoeken opgetrokken tot 16 jaar. 
Dus jonger dan 16 jaar kun je enkel op bezoek komen in ’t Forum. Dit geldt eveneens 
voor baby’s.   
 
We wijzen ook nog eens op de preventiemaatregel om maximaal met 2 in een kamer op 
bezoek te komen. Niettegenstaande onze ventilatiesystemen constant aan liggen krijgen we het 
advies het aantal bezoekers te beperken omdat je anders een sterke stijging van virale partikels 
binnen de kamer krijgt. Onze medewerkers volgen dit op en spreken de bezoekers hier zeker op 
aan. We rekenen op jullie medewerking. 
 
In deze verlofperiode zien we verhoging van het aantal rode zones. We 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 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) benadrukken. 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) Weet ook dat je 
als gevaccineerde geen vrijgeleide krijgt en ook nooit 100% beschermd bent. Bij de Delta Variant 
is de bescherming reeds lager en bij volgende varianten zal dit nog dalen. Preventie is dus ons 
beste wapen.  
 
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 verder met volle teugen van uw verlof maar…hou het veilig. 
 
Met vriendelijke groeten, 
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Dhr Reynaert P. 
 
Deze Nieuwsbrief en de actuele bezoekregeling vindt U steeds terug op onze website 
www.zorgcentrumsintjozef.be .    Zo kan iedereen van de familie die volgen. 
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