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Gent, 26 oktober 2020 

Beste bewoner en familieleden, 

 

Momenteel stijgen de coronacijfers in het hele land en we mogen er dan ook vanuit gaan 

dat het in Gent ook nog zal stijgen.  Ons woonzorgcentrum is momenteel nog steeds vrij 

van een besmetting. Uiteraard doen we er alles aan om dit zo te houden, hierdoor zijn we 

genoodzaakt om de geldende bezoekregeling aan te passen en tijdelijk enkele 

bijkomende maatregelen te nemen. Alleen met een doorgedreven samenwerking tussen 

bezoekers, bewoners en het totale team van medewerkers kunnen we de indijking van 

het besmettingsrisico zo optimaal mogelijk realiseren en dit in ieders belang.  

Heden willen we zo lang als mogelijk bezoek op de kamer toelaten omdat we allen 

beseffen hoe belangrijk dit is voor iedereen. Toch wensen we enkele bijkomende 

maatregelen  te nemen die ingaan vanaf woensdag 28 oktober: 

- Per bewoner kunnen maximaal 2  vaste personen op bezoek komen. Gelieve 

daarom met uw familie af te spreken wie deze 2 vaste bezoekers zijn en deze 

namen door te geven aan mevr. Katrien Baetslé via mail (katrien.baetsle@wzc-

avondvrede.be) of via telefoon (09/267.68.65) tussen 9u00 en 16u00. 

- Het bezoek vindt plaats op de kamer van de bewoner, er wordt tijdens het bezoek 

niet rondgewandeld in de gangen of gebruik gemaakt van de 

gemeenschappelijke ruimtes. Indien u iemand wil spreken van het team, vragen 

we hiervoor het noodoproepsysteem op de kamer te gebruiken en zich niet zelf 

naar de verpleegpost te begeven. 

- Vanaf heden wordt expliciet gevraagd om geen kinderen meer mee te brengen.  

- De uren van het bezoek blijven in de voormiddag van 10u30 tot 11u45 maar 

verruimen in de namiddag van 14u00 tot 19u30. 

 

Verder blijven we aandringen op het volgen van een strikte handhygiëne bij zowel het 

binnenkomen van het WZC als bij het verlaten van de kamer, en dit steeds met open 

deuren op de kamer én met permanente bescherming van het mondmasker (neus en 

mond volledig afgeschermd!) en dit steeds binnen een afstand van 1,5 meter van de 

bewoner!. Hierop kunnen geen uitzonderingen gemaakt worden daar we blijven werken 

in bubbels voor het psychisch welzijn van onze bewoners.  
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Wie komt niet op bezoek: 

- Personen die niet als 1 van de 2 vaste bezoekers zijn geregistreerd in ons WZC 

- Personen die uit een rode zone terugkomen of een risico contact hebben gehad 

met een (mogelijk) besmette persoon, en dit binnen de 14 dagen van het contact. 

- Personen die eerder positief zijn getest gedurende 14 dagen na het afnemen van 

de test.  

- Personen die (lichte) verschijnselen vertonen die kunnen wijzen op Covid 

gedurende 14 dagen na het optreden van de verschijnselen.  

 

Dank aan jullie allen om samen met ons te trachten om Avondvrede zo lang als mogelijk 

Covid-vrij te houden en we hopen dat ook met jullie alles goed mag blijven gaan in deze 

moeilijke tijden. Tot slot wijzen  we graag nog eens naar de gratis app  Coronalert die 

intussen al door meer dan 1.400.000 Belgen in gebruik is genomen. Deze werkt anoniem 

en helpt om de verspreiding van corona te vertragen. Volledigheidshalve willen we ook 

nog meegeven dat in een palliatieve situatie de bezoekregels steeds besproken worden 

in onderling overleg, ongeacht de maatregelen die op dat moment geldig zijn.  

 

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

Baetslé en/of de teamcoaches van de desbetreffende afdeling.   

 

Met de meeste hoogachting,  

De directie, 

 

 

 

Koen Van Wauwe        Edelhart Valcke 
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