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Op de website van Zorgnet-icuro kan er dagelijks een update gevonden worden van de maatregelen. 

https://www.zorgneticuro.be/  

Elke persoon draagt micro-
organismen of kiemen op en in het 
lichaam, ze horen bij de mens. De 
meeste kiemen maken je niet ziek, 
maar een aantal kunnen infecties ver-

oorzaken. Deze kiemen worden 
vooral van persoon op persoon 
overgedragen via de handen.  

Een goede handhygiëne is dé manier 
om de verspreiding van de kiemen 
tegen te gaan. Een goede handhygiëne 
is altijd belangrijk, zowel door jou als 
bewoner als door anderen die bij je 
langskomen zoals verpleegkundigen, 
zorgkundigen, artsen, kinesisten, er-
gotherapeuten, pedicures, mantelzor-
ger … maar ook door bezoekers en 
vrijwilligers.  

WANNEER EN HOE HANDHYGIENE TOEPASSEN? 

Door jou als bewoner  

Ook jij als bewoner kan de overdracht van kiemen beperken door een 
goede handhygiëne toe te passen. Daarom is het belangrijk om je 
handen te wassen met water en zeep: 

 vóór (de bereiding van) een maaltijd;  
 na toiletgebruik;  
 na hoesten, niezen, snuiten;  
 bij zichtbaar bevuilde handen.  

Was je handen grondig met water en zeep. Wrijf daarbij 
goed op de boven- en onderkant van je handen, tussen je 
vingers, en vergeet je duimen niet.  

Spoel je handen goed af onder de kraan zodat alle zeep-
resten verwijderd worden.  

Droog je handen af met een persoonlijke handdoek of in 

Aandachtspunten bij het wassen 
van de handen  

 

 14 april 2020 

CORONA NIEUWSBRIEF GAW 

Je zal wekelijks op de hoogte worden gehouden met een Corona-

nieuwsbrief. Hierin kan je al de genomen maatregelen terugvinden. 

Vandaag ontvang je een speciale editie met alle genomen maatre-

gelen voor de assistentiewoningen. 

COVID-19 maatregelen van toepassing sinds 10 april 2020: 

Update 
coronanieuws 

Houd jezelf gezond!  

We blijven er samen voor gaan! 

Om snel te kunnen communice-

ren wordt er gebruik gemaakt 

van onze sociale media, websi-

te, facebook en e-mail.  

Check daarom ook geregeld deze kanalen. 

 

Bij vragen of 

problemen kan 

je steeds telefonisch contact ne-

men met het WZC op het nummer 

014/84 92 20.  

Na de kantooruren wordt deze lijn zo-

als gebruikelijk doorgeschakeld naar 

verpleging permanentie. 

De architectuur van een groep van assistentiewoningen bepaalt welke 

maatregelen van toepassing zijn.  

Groepen van assistentiewoningen zijn bestemd voor zelfredzame per-

sonen ouder dan 65 jaar.  

Het is in het belang van deze risicogroep dat alle maatregelen 

strikt worden opgevolgd door alle bewoners om besmetting te 

voorkomen. Dit is de verantwoordelijkheid van de beheersinstantie 

maar ook van iedere individuele bewoner.  

Algemene maatregelen 

Als bewoner van de assistentiewoningen ben je zoals elke 

burger verplicht om thuis te blijven en contact met ande-

ren te vermijden. 

 

Een goede handhygiëne is essentieel! 

 

Bewaar steeds 1,5 meter afstand = ‘social distancing’. 

 

Enkel noodzakelijke verplaatsingen zijn toegestaan! 

 

Lichaamsbeweging in de buitenlucht zijn toege-

staan, maar ook hier moet de afstand van minimum 

1,5 meter bewaard blijven. 

https://www.zorgneticuro.be/


Toegang 

De toegang tot de groep van assistentiewoningen is enkel mogelijk voor interne en externe medewerkers en 

voor geregistreerde mantelzorgers. Er zal voortaan maximaal 1 essentiële mantelzorger per AW worden 

toegelaten. Deze mantelzorger zal voor zijn/haar noodzakelijke verplaatsingen een attest ontvangen.  

De ingang ter hoogte van de Werftstraat is sinds 14 april 2020 afgesloten.  Je kan 

het gebouw dus enkel verlaten via de uitgang aan de glazen gang. Bij brand gaan de 

hoofddeuren (Werftstraat en glazen gang) automatisch open en de overige deuren 

kunnen in nood via de sleutel in het noodkastje aan de desbetreffende branddeur geo-

pend worden.  

Het afsluiten van de ingang houdt in dat het (geregistreerde) bezoek, zich dient aan te melden met de parlo-

foon ter hoogte van de glazen gang (kant kapel).  

Thuiszorgdiensten en je geregistreerde mantelzorger zijn de enige personen die in GAW en 

in het gebouw toegelaten zullen worden. Het bezoek dient zich te registreren en ook zijn 

lichaamstemperatuur te meten ter hoogte van de glazen gang. Verder dienen ook zij een 

goede handhygiëne toe te passen. De bezoeken vinden plaats in de assistentiewoning en niet in de gemeen-

schappelijke ruimtes. 

Sinds 26 maart 2020 mag geen enkele kapper of kapster zijn of haar beroep nog uitoefenen. 

De activiteiten van een kapster/kapper zijn tijdelijk verboden door de overheid. Indien nodig 

kan de thuisverpleegkundige, de verzorgende van de dienst voor gezinszorg of je mantelzorger 

jou bijstaan bij de verzorging van je kapsel.  

 

Voetverzorging, met name de specialistische behandelingen, zoals de behan-

deling van een risicovoet, waarbij ten gevolge van een ziekte (onder meer diabetes, reuma, 

spasticiteit of kanker) of andere oorzaken een verhoogd risico aanwezig is op complicaties, mag 

enkel uitgevoerd worden door een podoloog. Alleen die pedicures die noodzakelijk zijn, mogen 

nog uitgevoerd worden. Dus geen cosmetische behandelingen of andere behandelingen van de 

voet die niet noodzakelijk zijn. De podoloog werkt enkel op afspraak en werkt enkel één op één.  

Werking 

Er geldt een samenscholingsverbod. Dit betekent dat ook samenkomsten van bewoners in de 

gemeenschappelijke ruimten van de assistentiewoningen verboden zijn! 

Het zaaltje van GAW en ook de gemeenschappelijke toiletten werden reeds gesloten. Het zit-

meubilair in de gangen werd verwijderd.   

De buitendeuren die toegang geven naar het afvallokaal zullen tijdens de weekdagen van 11u30 

tot 12u geopend worden. Tijdens deze momenten kan u uw afval zoals gebruikelijk hier naartoe 

brengen. Hou hierbij voldoende afstand (1,5 m) van elkaar en beperk het aantal per-

sonen in het afvallokaal tot 2 personen.  

Het lokaaltje met de wasmachine en droogkast blijft geopend. Jetons kunnen telefonisch 

besteld worden. Hou ook hier voldoende afstand (1,5 m) van elkaar en beperk het 

aantal personen in het waslokaal tot 2 personen.  

Het brengen van spullen (in zak met naam vermelding) b.v. kado’tjes, bewonerswas indien 

de essentiële mantelzorger deze niet meebrengt, kan vanaf 14 april enkel langs de sas ter 

hoogte van de Diestsebaan. Deze bevindt zich aan de rechter zijgevel van het gebouw en 

wordt elke dag opengesteld van 18u-21u. Deze spullen worden zoals de post en de kranten 

24u in bewaring genomen worden alvorens deze aan de AW-deur afgeleverd zullen wor-

den. De brievenbussen in de glazen gang worden vanaf 14 april ook buiten gebruik ge-

steld.  

Het bestellen van brood bij bakkerij ‘Yvan’ kan tijdelijk niet meer via de brievenbus 

aan het zaaltje. Indien je brood wenst te bestellen, dien je de bakker zelf telefonisch te 

contacteren (013/66 16 71). Het brood zal de dag van levering door het WZC aan jou 

bezorgd worden.  

Wanneer we ons allemaal aan alle richtlijnen houden, kunnen we het virus tegenhouden.  

DANKJEWEL voor jullie begrip en medewerking!  

Verplichte melding 

Je huisarts moet ons onmiddellijk op de hoogte brengen van een (mogelijke) besmetting 

met COVID-19. Ook wanneer er een (mogelijke) besmetting wordt vastgesteld bij je man-

telzorger of diens inwonende familieleden dien je ons hiervan onmiddellijk op de hoogte 


