16 juli 2020

Feestdag en gebruik van beeldmateriaal
Beste familie, contactpersoon, bewindvoerder

Het bezoek kan NIET doorgaan op de nationale feestdag dinsdag 21 juli
2020. Op die dag lukt het niet om dit veilig en vlot te organiseren. We
hopen op uw begrip en kijken uit naar een volgende bezoek.
Kamerbezoeken en wandelingen gaan op elke weekdag door van 14 uur tot
17 uur, op woensdag van 14 uur tot 18.30 uur en op zaterdag van 14 uur
tot 16.30 uur. Cafetariabezoeken zijn op volgende dagen mogelijk:




Maandag voor de afdeling BERKENHOF (verdieping 2)
Donderdag voor de afdeling WILGENHOF (verdieping 1)
Vrijdag voor de afdeling LINDENHOF en EIKENHOF (verdieping 0)

Graag maken we van de gelegenheid gebruik om u te melden dat we
opnieuw wat omzichtiger zullen omgaan met het plaatsen van
beeldmateriaal op de sociale media. Tijdens de coronacrisis werden de
afspraken versoepeld om het contact met de familie te behouden tijdens
het verbod op het bezoek. Vanaf heden zal beeldmateriaal van een individu
weer enkel gebruikt worden mits mondelinge en schriftelijke toestemming
van de cliënt, de cliënt heeft hierbij de regie. Bij een cliënt die dit niet zelf
kan beslissen, wordt enkel beeldmateriaal gebruikt mits schriftelijke
toestemming van de bewindvoerder. Beeldmateriaal van groepsactiviteiten
zal zoals vroeger wel gebruikt worden.
De foto’s op de website staan nog steeds op een afgesloten webpagina.
Voor het opvragen van het wachtwoord, kan u contact opnemen op het
algemeen telefoonnummer 09 355 50 11.
Bij vragen of bezorgdheden, kan u mailen naar infocorona@exalta.be.
Hou zeker de website www.sintvincentius.be of de Facebookpagina in de
gaten voor de nieuwsberichten en afspraken.
Deze informatie werd enkel verstuurd per e-mail naar familieleden waarvan wij een
e-maildates ter beschikking hebben. Gelieve deze informatie zelf door te geven aan
de rest van uw familie a.u.b. Alvast bedankt!
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