
                          Inplannen bezoek: via de website www.cubigo.com, via de code die iedere familie kreeg. 

RICHTLIJNEN BIJ VEILIG BEZOEK AAN DE BEWONERS VAN HET  WZC  (11 september  2020) 
________________________________________________________ 

RICHTLIJNEN BIJ VEILIG BEZOEK AAN DE BEWONERS 

BIJ BINNENKOMST 

• Bij aankomst: 
o Bel met de blauwe telefoon naar het aangewezen telefoonnummer 
o Wacht tot een medewerker komt met de bewoner 

• Draag uw chirurgisch mondneusmasker (zelf mee te brengen) 
• Ontsmet uw handen 
• Neem uw temperatuur 
• Registreer uw bezoek en uw temperatuur in het registratieboek  
• Houd voldoende afstand van het ander familielid en de overige bezoekers (minimaal 1,5 meter) 
• Maximaal 2 bezoekers toegelaten 
• Indien u ziektesymptomen vertoont (koorts, hoesten, smaak- en geurverlies, …), gecontacteerd werd door contact tracing, of de laatste 14 dagen in rood of oranje 

gebied verbleef dan krijgt u geen toegang 
 

TIJDENS HET BEZOEK 

• Fysiek contact is mogelijk en noodzakelijk, maar het houdt risico’s in. Houd het zo kort mogelijk. 
• Houd voldoende afstand van de bewoner en het andere familielid (minimaal 1,5 meter) 
• Draag uw mondneusmasker correct en raak deze niet aan 
• Enkel mogelijkheid om plaats te nemen in de bezoekersruimte, de voortuin- of achtertuinen of een wandeling in de directe omgeving te maken  
• Boodschappen, andere attenties of propere was kunnen afgegeven worden tijdens het bezoek, bij voorkeur in een papieren zak of kartonnen doos. 

De medewerkers van de dienst nemen het mee naar de kamer. 
• Vuile was kan meegenomen worden naar huis 
• Respecteer de toegewezen tijd (een halfuur voor bezoek, één uur voor een wandeling buiten) 
• Post kan u vragen aan de aanwezige vrijwilliger/medewerker (enkel tijdens de week) 
• Mogelijkheid om  koffie of water te drinken tijdens het bezoek (zelfbediening) 
• Mogelijkheid om een briefkaart te schrijven voor een bewoner 

 
NA HET BEZOEK 

• Ontsmet uw handen 
• Neem de uitgang van de bezoekersruimte 
• Ontsmet de tafel en de stoelen met de chlooroplossing bij afwezigheid van een vrijwilliger (staat op de registratietafel) 

WIJ DANKEN U VOOR HET TOEPASSEN VAN BOVENSTAANDE RICHTLIJNEN!  WIJ WENSEN U EEN FIJN BEZOEK TOE! 

http://www.cubigo.com/

