
Beste gebruiker en familie, 
 
Bij de aanvang van de coronacrisis besliste de Vlaamse Regering om
de dagverzorgingscentra tijdelijk te sluiten vanaf 14 maart tot einde
mei. 
De regering gaf onlangs de dagverzorgingscentra groen licht om
gefaseerd weer op te starten.
 
Wij zijn dan ook blij jullie te mogen meedelen dat het
dagverzorgingscentrum 'Het Kasteel' vanaf 8 juni weer gedeeltelijk
terug kan opstarten. Samen met het crisisteam werd een intern plan
van aanpak uitgewerkt om deze heropstart mogelijk te maken.
 
 
 
 
 
 
 

GEDEELTELIJKE HEROPSTART  
DAGVERZORGINGSCENTRUM (DVC)
HET KASTEEL

Laakdal, 2 juni 2020

De werking van het dagcentrum zal
opstarten met een vaste bubbel van 5
gebruikers en dit voor 2 dagen per week,
zijnde maandag  en donderdag. 
De bubbel werd samengesteld door de
coördinator aan de hand van de
zorgnood.
De bubbel wordt begeleid door steeds
dezelfde medewerker.



De gebruiker wordt gebracht en afgehaald door steeds dezelfde
mantelzorger; wanneer het vervoer gebeurt door een niet-
inwonende mantelzorger wordt er rekening gehouden met de
sociale afstand. De gebruiker dient op de achterbank plaats te
nemen achter de passagierszetel;  de gebruiker en de chauffeur
dragen tijdens het vervoer een mondmasker en wassen altijd de
handen vóór vertrek van en naar het dagcentrum.

Social distancing van 1,5 m wordt nagestreefd, indien dit niet
mogelijk is, zal de gebruiker een mondneusmasker dragen
(hiervoor worden de geschonken stoffen mondneusmaskers
ingezet).

Een gebruiker met ziektesymptomen mag niet naar het
dagverzorgingscentrum worden gebracht.

enkele belangrijke afspraken voor
de gebruiker en de mantelzorger

Nies-en hoestetiquette wordt nageleefd en zal ook aan de
gebruikers worden aangeleerd.
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Een goede handhygiëne wordt toegepast.

De lichaamstemperatuur van de gebruiker wordt geregistreerd.

Maandag 8 juni 2020 omstreeks 9u worden de maatregelen
toegelicht aan de gebruikers en hun mantelzprger.



 
Na 14 dagen zal deze gedeeltelijke opstart en de werking van het
dagcentrum geëvalueerd worden waarna we de werking mogelijks
kunnen uitbreiden.
 
Wij hopen alvast jullie binnenkort weer allemaal te mogen
ontvangen. Hou het veilig!
 
 
 
 
Met vriendelijke groeten,
 
Fritz Van Clemen
Directeur De Winde 
 
 

Social distancing van 1,5 m wordt nagestreefd.
Een goede handhygiëne wordt toegepast.
Nies-en hoestetiquette wordt nageleefd .
De medewerkers dragen een chirurgisch mondneusmasker.
Het dagcentrum wordt dagelijks gereinigd en ontsmet.
De high touch punten, zoals deurklinken, telefoon,
lichtschakelaar, ... worden frequenter gereinigd.
Verlucht indien mogelijk enkele keren per dag het dagcentrum
door de vensters te openen.
Moeilijk te ontsmetten materialen worden verwijderd.

contactgegevens 
'Het Kasteel'
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enkele belangrijke afspraken voor de medewerkers
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