WZC St-Elisabeth - Wandelen in kleine groepjes vanaf maandag 3/08/20
In WZC St-Elisabeth bieden we de naasten van de bewoners vanaf maandag 3 augustus de mogelijkheid aan om
met de bewoner te gaan wandelen in kleine groepen van max. 10 personen:
- Tijdens het voorziene vaste wekelijkse bezoekmoment (van maandag tot en met zaterdag, om 14u of om
15u30);
- ’s Avonds van 19u tot 20u (van maandag tot en met zaterdag)
Indien men kiest om tijdens het vaste wekelijkse bezoekmoment te gaan wandelen:
- De bezoeker meldt zich met mondneusmasker een kwartier voor het effectieve bezoek aan bij de
hoofdingang in de Demerstraat.
- Bezoekers die effectief gaan wandelen worden onmiddellijk binnen gelaten (1 bezoeker per bewoner)
o Meegebrachte zuivere was en andere goederen worden op de tafels in de inkomhal neergezet.
De begeleiders van het bezoek zorgen dat de spullen op de kamer terechtkomen.
o Registratiedocument wordt overhandigd aan de begeleider van het bezoek
o Handen worden ontsmet
o De bewoner wordt een mondmasker aangedaan en mee naar buiten genomen. Indien nodig kan
de bezoeker eerst nog een jasje, een sjaal of een hoedje op de kamer van de bewoner gaan
ophalen.
o Men gaat wandelen in groepjes van maximum 10 personen (bvb 5 bewoners en 5 familieleden).
 Enkel wandelen, dus geen terrasje doen of een winkel binnen lopen.
o Wandeltijd:
 voor bezoek van 14u00  om 15u00 terug in het WZC
 voor bezoek van 15u30  om 16u30 terug in het WZC
o De bezoeker brengt de bewoner na het wandelen zelf terug naar de kamer
o De bezoeker verlaat de kamer en het WZC onmiddellijk na het terugbrengen van de bewoner. De
vuile was staat, indien van toepassing, klaar in de inkomhal om meegenomen te worden
- Bij slecht weer kan men de bewoner gewoon in de cafetaria bezoeken (half uur) in plaats van te gaan
wandelen.
Indien men kiest om ’s avonds te wandelen:
- Men kan elke avond van maandag tot en met zaterdag van 19u tot 20u met de bewoner gaan wandelen
- Men meldt zich aan met mondneusmasker bij de hoofdingang tussen 18u30 en 18u45.
- Men (1 bezoeker per bewoner) wordt binnen gelaten door 2 bewoners die zich hier speciaal voor
engageren. Kom dus uit respect op tijd aub.
- Men registreert zich en men ontsmet de handen
- De bewoner wordt op de kamer opgehaald en men doet de bewoner een mondneusmasker aan. Men
begeeft zich zo snel mogelijk naar de uitgang.
- Men gaat wandelen in groepjes van maximum 10 personen (bvb 5 bewoners en 5 familieleden).
o Enkel wandelen, dus geen terrasje doen of een winkel binnen lopen.
- Om 20u00 heeft men de bewoner terug naar de kamer gebracht.
- Men verlaat de kamer en het WZC onmiddellijk na het terugbrengen van de bewoner

