14/01/2022
Beste bewoner,
Beste familie,

We kunnen er niet meer naast kijken, de Omikron-variant beheerst vandaag ons leven. Ieder van ons
wordt er mee geconfronteerd, hoe jammer dit ook is. Ondanks het feit dat we ondertussen onze
boosterprik ontvingen, moeten we dus alert blijven op mogelijke Covid-19 besmettingen
In de thuissituatie zorgen we ervoor dat we goed beschermd zijn, en doen we ons best om het zo veilige
mogelijk te houden.
In het WZC Ter Hovingen, dat uw thuis is, willen we hetzelfde bekomen. U beschermen tegen Covid-19,
met al zijn varianten. Maar hiervoor moeten we zoals thuis ook een aantal afspraken maken en nakomen.
Vandaar dat we u en uw familie het volgende willen meegeven vanuit de nieuwe richtlijnen:
•
•
•
•
•
•

Bij het betreden van het de voorziening moet steeds een chirurgisch mondmasker gedragen
worden. Dit masker mag niet afgezet worden. Een FFP2 masker wordt aanbevolen, maar is niet
verplicht.
We moedigen onze bewoners aan om een chirurgisch mondmasker te dragen, dit om hen te
beschermen, respecteer dit en moedig hen mee aan,
Wanneer u kinderen meebrengt dan vragen we dat het kind een chirurgisch mondmasker draagt,
en dit tot nader order,
Er wordt niet gegeten, noch gedronken op de kamer van de bewoner,
U opent het raam/deur bij het begin van uw bezoek, dit om een optimale verluchting te bekomen,
Had u een hoogrisicocontact, dan kan u vanaf de dag van het contact tot en met 10 dagen niet op
bezoek komen, dit geldt ook voor wie positief test, dan telt de dag van staalafname + 10 dagen dat
u niet op bezoek kan komen,

Mogen we u vragen de opgelegde regels te blijven respecteren, nl het dragen van dragen van een
chirurgisch mondmasker, handhygiëne, afstand houden, ……
Onze medewerkers beschermen u als bewoner, familie en elkaar tegen de Covid-19 besmetting.
Door zich aan de regels te houden, beschermt u hen ook!
Indien u toch nog vragen zou hebben, wij zijn steeds bereid te luisteren. U kan ons telefonisch, maar ook
via e-mail bereiken.
Tel.: 09/210 15
e-mail: info@terhovingen.be
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