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Update 10 september 2021 
 

 
Beste familieleden en bewoners van ons Zorgcentrum , 
 
Heel voorzichtig durven we vanaf maandag 13 september weer een stapje verder gaan op het pad 
van de versoepeling. 
 
Preventie is nog steeds heel strikt vereist binnen onze woonzorgcentra met de zorgbehoevende 
senioren die er samen wonen. We blijven het belang van het HAM-men (Handen ontsmetten , 
1.5 meter Afstand houden en Steeds uw Mondmasker dragen) benadrukken. Dit bij 
gevaccineerden en niet-gevaccineerden.   
 
Dus, van zodra je het zorgcentrum betreedt of je verplaatst dien je uw chirurgisch 
mondmasker te dragen. Eens gezeten kan je het masker uit doen. Als er medewerkers binnen 
komen in de kamer waar je op bezoek bent dien je het wel terug aan te doen. 
 
Vanaf maandag 13 september gaan we de avondinkom terug in gebruik nemen. Die is dus open  
vanaf 17u30 tot 8 u ’s morgens. Gelieve daar aan te bellen en u bekend te maken voor wie u op 
bezoek komt. Eens binnen dient u zich schriftelijk te registreren, uw handen te ontsmetten en 
zeker uw mondmasker aan te doen.  
 
Dit betekent ook dat bezoekers dan via de lift op de Kollebloeme naar de Warande en via lift de 
Vlasbloemen naar d’ Hoge Platse kunnen gaan. Ook overdag mag bezoek voor de Warande en d’ 
Hoge Platse via de diverse liften de kortste weg nemen.  
 
De registratie bij het binnenkomen in het onthaal en aan de nachtinkom wordt nog vereist. 
 
Op de kamer kan je maximaal met 2 op bezoek te komen. Niettegenstaande onze 
ventilatiesystemen constant aan liggen krijgen we de richtlijn het aantal bezoekers te beperken 
omdat je anders een sterke stijging van virale partikels binnen de kamer krijgt. Onze medewerkers 
dienen dit op te volgen en spreken de bezoekers hier zeker op aan.  
 
Wens je met meer op bezoek te komen dan kunnen jullie samen komen in de cafetaria. De 
leefruimtes op de afdeling blijven strikt voorbehouden voor de bewoners. 
 
Hebt u symptomen die op Covid kunnen wijzen, wacht dan zeker om op bezoek te komen tot na 
het afleggen van een negatieve PCR test of sneltest (dus geen zelftest!!!). Herhaal deze test na 7 
dagen. We benadrukken dat u bij het afleggen van een positieve Covid-test zeker eerste 10 
dagen zeker niet op bezoek mag komen.  
Vanaf heden durven we er van uit te gaan dat alle bezoekers volledig gevaccineerd zijn… 
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Vragen? Telefonisch aan het onthaal via het nummer 051- 46 09 90 of per mail aan 
onthaal@zorgcentrumsintjozef.be ofsocialedienst@zorgcentrumsintjozef.be of 
directie@zorgcentrumsintjozef.be  
 
Dank voor uw medewerking.  
 
Met vriendelijke groeten, 
      
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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