
 

WZC Avondvrede ● Kalvermarkt 1 ● 9000 GENT    administratie@wzc-avondvrede.be   092251211 

 
Gent, 03 november 2021 

 

Beste familie en bewoners 

Via dit schrijven wensen we jullie te informeren i.v.m. een aantal thema’s. 

 

1. Wat het corona-verhaal betreft 

Nu het aantal besmettingen weerom zienderogen toeneemt en ook woonzorgcentra 

niet (meer) gespaard blijven ondanks het gegeven dat alle bewoners gevaccineerd zijn, 

wensen we jullie graag volgende info meegeven:  

 

Bezoekregeling:  

• Vanaf heden willen we vragen om met maximaal 2 bezoekers op de kamer te 

komen. Indien meer bezoekers tegelijkertijd langskomen kan dit best in de tent in 

de tuin gebeuren. We laten deze dit jaar opnieuw staan om deze situaties te 

kunnen opvangen. 

• Gezien de vele besmettingen zich voordoen bij jeugd, ontraden we wel het 

bezoek van kinderen. We weten dat kinderen vaak asymptomatisch zijn doch wel 

het virus mee kunnen verspreiden. Vandaar dat we bezoek van kinderen tijdelijk 

willen afraden. 

• Bij het binnenkomen van Avondvrede willen we opnieuw vragen om jullie bij elk 

bezoek telkens te registreren aan he tafeltje aan het onthaal.  

• Het ontsmetten van de handen bij het binnenkomen van Avondvrede en verlaten 

van de kamer blijft fundamenteel belangrijk! Daarnaast blijven we hameren op 

het belang van het correct dragen van de chirurgische mondmaskers in ons WZC 

Avondvrede, en dit vanaf het betreden tot het vertrek. Enkel bij een 

cafetariabezoek en het nuttigen van een drankje kan het mondmasker 

uitgedaan worden, alsook tijdens een wandeling buiten. We vragen ook opnieuw 

om de 1,5 meter afstand zoveel mogelijk te respecteren.  

• We hebben geïnvesteerd in CO2 meters om de luchtkwaliteit in de gaten te 

houden in gemeenschappelijke ruimten. Verluchten blijft immers heel belangrijk 

en deze toestellen helpen ons de kwaliteit van de lucht te monitoren. We vragen 

dan ook om steeds de kamerdeur open te laten bij bezoek gezien dit een 

onderdeel van een goede verluchting is. 

• Onze cafetaria is gesloten voor externen, en kan dus enkel gebruikt worden door 

bewoners en hun bezoekers. 
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Covidsafe ticket: 

• Tot op vandaag is het is er nog geen verplichting omtrent het gebruik van het 

covidsafe ticket in de ouderenzorg. Tot zolang blijven we rekenen op de 

verantwoordelijkheid van onze volwassen bezoekers en rekenen er op dat zij 

inmiddels ook twee keer gevaccineerd zijn. Voelt men zich niet goed of heeft 

men risico-contact gehad, dan vragen we om tijdelijk niet op bezoek te komen 

totdat er meer duidelijkheid is. 

• We wijzen er graag nog eens op dat al onze vaste medewerkers en bewoners zijn 

gevaccineerd. Het grootste deel van onze bewoners zijn inmiddels ruim drie 

weken geleden voor een 3de keer gevaccineerd. We hopen tegen midden 

november een derde dosis aan al onze medewerkers te kunnen geven. 

 

2. Griepvaccinatie 

Zoals we reeds eerder hebben aangegeven hebben alle bewoners die dit wensten 

inmiddels hun griep vaccinatie gekregen. We weten dat een griepvaccin echt wel het 

verschil kan maken als de griep echt zou toeslaan.  

Binnenkort zullen we ook de griepvaccinaties aanbieden aan onze medewerkers. 

 

 

De wereld blijft geconfronteerd worden met nieuwe besmettingsgolven, maar we 

maken ons sterk dat we ook in deze vierde golf gespaard kunnen blijven van een lokale 

uitbraak. Dit  kunnen we alleen maar tot een goede einde brengen door opnieuw 

allemaal samen te werken en de maatregelen zo goed als mogelijk op te volgen. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

Koen Van Wauwe 

Algemeen directeur 
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