BEZOEKREGELING GROEP
ASSISTENTIEWONINGEN (GAW)
Laakdal, 15 mei 2020

Beste bewoners en familie,
Het crisisteam werkte een regeling uit om onder de best mogelijke
omstandigheden bezoek weer toe te laten in de GAW. In deze
nieuwsbrief willen we jullie deze mogelijkheden duidelijk maken.
Onze GAW worden aanzien als autonome GAW, dwz dat alle
maatregelen die voor een gewone burger in een privéwoning gelden,
ook voor de GAW bewoners van De Winde van toepassing zijn.
De toegang tot de glazen verbindingsgang wordt afgesloten. De
parlofoonfunctie aan de ingang Werftstraat wordt weer in dienst
gesteld. Wat blijft is dat enkel de geregistreerde mantelzorger, interne
en externe zorgverlener, ... de AW mag betreden, hij/zij dient zich aan te
melden via de parlofoon. (ingang Werftstraat)
Het grote nadeel aan ons gebouw van GAW is dat de AW geen
individuele buitendeur heeft en dat bijgevolg iedere bewoner langs
een gemeenschappelijke gang moet met alle risico’s vandien.
Wij krijgen meer en meer signalen dat de richtlijnen over
het algemeen goed worden nageleefd, maar toch zijn er bewoners die
andere bezoekers in hun woning toelaten. Dit kunnen we alleen maar
betreuren.

3 mogelijkheden van bezoek
Kipraambezoek vanaf vandaag

de bewoner draagt een (stoffen) mondneusmasker
ook bezoek draagt een mondneusmasker
elk bezoek is bezoek van één bubbel bestaande uit
maximaal 4 personen uit éénzelfde gezin

Tuinbezoek

vanaf 25 mei

bij mooi weer
op het gemeenschappelijke terras worden een aantal
stoelen geplaatst gescheiden door 2 tuintafels zodat er op
voldoende afstand van elkaar gebabbeld kan worden

Bezoek in bezoekers-AW

vanaf 25 mei

AW 4 wordt klaargemaakt om bezoekers te ontvangen
via een reservatieagenda die je kan vinden in de zithoek aan AW 4
kan dit bezoek gepland worden
de bewoner neemt op het afgesproken tijdstip plaatst op één van
de stoelen aan de raamkant
het bezoek betreedt de AW 5 minuutjes later en neemt plaats op de
stoelen aan de andere kant van het plexischerm
medewerkers van het WZC zorgen voor de reiniging en desinfectie
van deze AW
elke GAW bewoner kan tijdens de werkdagen 1 uur per week
bezoek ontvangen in AW 4
bezoek kan telkens van één bubbel van maximaal 4 personen uit
éénzelfde gezin
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We rekenen op jullie burgerzin en je verantwoordelijkheid mbt deze
maatregelen.
Wanneer dit allemaal goed verloopt, zal dit mogelijks uitgebreid
worden. Maar wanneer de maatregelen niet worden opgevolgd
kunnen we niet verder versoepelen en dienen de maatregelen
teruggeschroefd te worden. Het spreekt voor zich dat dit ook het geval
is bij besmetting of een uitbraak van het coronavirus.
Bezoek kan enkel plaatsvinden als de bezoeker en de bewoner
gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen
symptomen vertoonden, en gedurende de laatste 14 dagen niet
positief getest werden op COVID-19.

We geven ook nog graag mee dat de post samen met de
kranten en het brood dagelijks tot bij de AW worden gebracht
door een medewerker van het WZC.

Wij hopen alvast dat jullie fijne contacten kunnen hebben met jullie
naasten. Hou het veilig!

Met vriendelijke groeten,
Fritz Van Clemen
Directeur De Winde
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