26 maart 2021

Aanpassing coronamaatregelen

Beste cliënt, familie, vertegenwoordiger, vrijwilliger

Op 24 maart 2021 kondigde het overlegcomité van de Federale regering
opnieuw een aantal verstrengingen van de coronamaatregelen aan. Deze
hebben een beperkte invloed op onze bezoekregeling. De belangrijkste
aanpassing is dat bezoeken van alle niet-medische contactberoepen weer
worden stopgezet. Dit betekent jammer genoeg dat er vanaf maandag 29
maart 2021 geen kappers meer toegelaten zijn in het woonzorgcentrum.
We lijsten de voorgaande maatregelen nog even voor u op:


elke cliënt kan twee knuffelcontacten hebben voor een periode van twee
weken, maar zij komen niet samen op kamerbezoek. De medewerkers van
de sociale dienst volgen dit op en passen de naamlijsten aan. Wijzigingen
kan u doorgeven per e-mail op socialedienstSV@exalta.be of per
telefoon op 09 326 98 14;



de bezoekuren blijven hetzelfde: elke dag van de week van 13:30 tot 17:30.
De vaste bezoekers kunnen meermaals per week langskomen;



de cliënten kunnen het woonzorgcentrum met hun knuffelcontact(en)
verlaten. Wij stimuleren het buiten wandelen en dit met maximaal vier
mensen op een veilige afstand. De cliënt kan ook gebruik maken van de
tuin mits voldoende afstand van de medecliënt. Familiebezoek en bezoek
aan drukke plaatsen, waar deze veilige afstand niet gegarandeerd kan
worden, raden we sterk af;



groepsactiviteiten binnen de eigen afdeling zijn nog steeds toegelaten. Er
worden nog geen activiteiten met meerdere afdelingen samen
georganiseerd. Dit geldt zowel voor activiteiten binnen als buiten. We
maken echter wel een uitzondering voor koppels, zussen of broers die op
verschillende afdelingen wonen, zij kunnen elkaar wel ontmoeten;
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er kunnen nog geen externe animatoren langskomen;



de cafetaria en het restaurant blijven nog gesloten. De maatregelen voor
de horeca worden gevolgd;



Voor de cliënten groep assistentiewoningen Elzenhof zijn eveneens twee
knuffelcontacten mogelijk. Ook het wandelen met vier personen op veilige
afstand is voor hen van toepassing. Voor verdere vragen omtrent
activiteiten kunnen zij zich wenden tot de site manager Hilde Van Hecke.

We willen iedereen met grote aandrang vragen om de afspraken binnen en
buiten het woonzorgcentrum strikt op te volgen. Alle afspraken voor een
goede handhygiëne, correct gebruik van een chirurgisch mondneusmasker en
anderhalve meter afstand zijn topprioriteit. Samen verSTERKen we elkaar
hierin!
Als u vragen hebt, aarzel niet om te mailen naar infocorona@exalta.be of
raadpleeg de website www.sintvincentius.be onder ‘Nieuws’.
Deze informatie werd enkel verstuurd per e-mail naar familieleden waarvan wij een e-mailadres
ter beschikking hebben. Gelieve deze informatie zelf door te geven aan de rest van uw familie
a.u.b. Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet

Wouter Sonneville
Algemeen directeur

Exalta vzw
Molenaarsstraat 34
9000 Gent
ON 0438.814.241
RPR Gent (afdeling Gent)
Tel. 09 265 81 20
info@exalta.be
www.exalta.be

