
UP-DATE COVID-19

GROEP VAN ASSISTENTIEWONINGEN

Beste bewoner van een assistentiewoning, 

Omwille van de sterk toenemende verspreiding van COVID-19
besmettingen in de samenleving hebben de federale regering  en de
regeringen van de deelstaten in het Overlegcomité van 30 oktober 2020
beslist over te gaan tot een verstrengde lockdown.
De strengere regels zijn nodig om de toenemende druk op de ziekenhuizen
een halt toe te roepen en de besmettingscurve zo snel en zo radicaal
mogelijk om te buigen.

Laakdal, 2 november 2020

Voor de groep van assistentiewoningen blijven de nationale richtlijnen en
de (tijdelijke) maatregelen COVID-19 van toepassing.
Er wordt uitdrukkelijk gevraagd om het aantal sociale contacten tot het
absolute minimum te beperken..

Om het voor iedereen overzichtelijk te houden hebben we hieronder de
belangrijkste maatregelen voor de GAW opgesomd. 



enkele belangrijke afspraken voor
de bewoners van de
assistentiewoningen

Gezamenlijke activiteiten voor de bewoners van GAW kunnen niet
georganiseerd worden; concreet betekent dit dat er geen
gebedsdiensten worden georganiseerd voor de GAW.

Elke GAW bewoner kan 1 sociaal contact hebben waarbij de
afstandsregels en het dragen van een mondneusmasker worden
gerespecteerd.

Het kapsalon blijft gesloten, zowel voor bewoners van GAW als voor
bewoners van het WZC en dit alvast voor 6 weken.

Elke GAW bewoner kan 1 vast knuffelcontact hebben. Dit wil zeggen
1 vast nauw contact, fysiek dichtbij en langer dan 15 minuten.

Een professionele hulpverlener, zoals je huisarts, de
thuisverpleegkundige, ... kan nog steeds ontvangen worden in de
AW.

Elke bezoeker aan de GAW registreert zich in het kader van de
contact tracing, in het daarvoor voorziene register.

Els Hermans, woonassistent 
014 84 92 06

vanaf 
2/11/2020



Het is aangewezen om bij het verlaten van de assistentiewoning
en bij het ontvangen van bezoek steeds een mondneusmasker te
dragen. Hiervoor kan je het stoffen mondneusmasker gebruiken
dat door ons werd verdeeld. Bezoekers dragen een zelf
meegebracht mondneusmasker.

afspraken voor de bewoners van
de assistentiewoningen

Wij begrijpen dat deze maatregelen een grote impact hebben en
bezorgdheid met zich meebrengen. Maar weet dat je met al je vragen
steeds telefonisch terecht kan bij de woonassistent, Els Hermans.
Voor de GAW zal de geplande gebruikersraad op een coronaveilige
manier worden georganiseerd. 

Bel je huisarts wanneer je je ziek voelt. Meldt een (mogelijke) besmetting
en ga indien nodig in zelfisolatie.

Social distancing van 1,5 m wordt nagestreefd, indien dit niet
mogelijk is, draag je een mondneusmasker.

Nies-en hoestetiquette wordt nageleefd.

Een goede handhygiëne blijft belangrijk.

AW 1 tem AW 12 op 19/11/2020

AW 13 tem AW 25op 25/11/2020

gebruikersraad
 Hou het veilig!

Vriendelijke groeten

Fritz Van Clemen
Directeur De Winde


