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Gent, 10 november 2020 

Beste bewoners en familieleden, 

 

We hopen dan ook oprecht dat jullie het allemaal goed mogen blijven stellen en 

zich gedragen weten door medemensen, ook al zijn de mogelijkheden tot 

contact veel verminderd. Contacten blijven behouden is en blijft belangrijk, en 

daarom willen we ook in Avonvrede deze contacten zo lang als mogelijk binnen 

de leefgroep bubbels blijven stimuleren. Door het consequent dragen van het 

mondneusmasker, een goede hand,- en omgevingshygiëne, social distancing en 

het voldoende verluchten van de ruimtes, hopen we een afdoend antwoord te 

kunnen blijven bieden op het permanente risico. 

We hebben intussen ook kennis kunnen nemen van alweer nieuwe richtlijnen van 

de overheid. Daarom willen we de gevolgen voor ons WZC Avondvrede hiervan 

toch kort even toelichten. 

- De kapper en pedicure mogen sinds 02/11/2020 terug geen activiteiten meer 

uitvoeren tot nader order. 

- De bezoekers dragen steeds EEN CHIRURGISCH MONDMASKER die ze zelf 

moeten meebrengen, dus geen stoffen mondmasker meer toegelaten bij het 

binnenkomen van ons WZC! Deze zijn tegenwoordig ruim te koop in vele 

winkels.  

- Het bezoek in ons WZC  kan momenteel blijven zoals het is: maximaal 2 vaste 

bezoekers kunnen zich registreren via Mevr. Katrien Baetslé om op bezoek te 

komen (katrien.baetsle@wzc-avondvrede.be of via telefoon 09/267.68.65) 

tussen 9u00 en 16u00. Indien de namen nog niet zijn doorgegeven vragen we 

dit zo snel als mogelijk toe doen! Tot nader bericht vragen we om geen 

kinderen als bezoeker mee te brengen. 

1. Deze bezoekcontacten blijven we beperken tot laag-risico contacten. Dit 

wil zeggen dat het chirurgisch mondneusmasker steeds wordt 

aangehouden  tijdens het bezoek en dit steeds met open kamerdeur en 

het respecteren van een afstand van 1,5 meter van elkaar! 
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2. Enkel bezoek op de kamer, dus niet in de gangen of gemeenschappelijke 

plaatsen. 

3. Wie  naar een rode zone heeft gereisd, wie symptomen heeft, ziek is 

geweest of een hoog-risico contact heeft gehad vragen wij met aandrang 

om niet op bezoek te komen gedurende de eerste 10 dagen na het 

verdwijnen van ziektesymptomen, na het risico-contact, of na terugkomst 

uit de rode zone. 

Tot op vandaag zijn we erin geslaagd om al onze bewoners Covid-vrij te houden 

en dit blijft ons streefdoel. We hebben de inzet van iedereen daarvoor nodig. 

Daarom vragen we ten allen tijde van de bezoeker volgende richtlijnen heel strikt 

op te volgen: 

- voldoende afstand blijven bewaren, en enkel op de kamer 

- ontsmetten van de handen bij het binnenkomen Avondvrede en bij het verlaten 

van de kamer 

- altijd het chirurgisch mondneusmasker correct te blijven dragen (mond en neus 

bedekt)  

- zo weinig mogelijk zaken ter hand te nemen in de kamer  

 

Voor verdere info alsook voor bijkomende vragen, kan u steeds terecht bij mevr. 

Katrien Baetslé en/of de teamcoaches van de desbetreffende afdeling.  

Mogelijks heeft u ook vernomen dat de overheid de mogelijkheid biedt dat 

mantelzorgers zich ook tijdelijk laten opnemen in het woonzorgcentrum. Mocht er 

hieromtrent een vraag zijn, dan kan u steeds Mevr. Leen Rubbens van de sociale 

dienst contacteren (leen.rubbens@wzc-avondvrede.be of via 09/2676864). 

Voorwaarde is natuurlijk dat er een bed beschikbaar is. 

 

Met de meeste hoogachting,  

De directie, 

 

Koen Van Wauwe        Edelhart Valcke 
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