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COVID-19 – Preventiemaatregelen in de CM-zorgverblijven 

 
Rekening houdend met de richtlijnen van de Overheid en met de bescherming van de 
gezondheid van onze residenten indachtig, worden vanaf heden onderstaande  preventieve 
maatregelen van kracht in de CM-zorgverblijven : 
 

 
1. Er worden enkel nog patiënten opgenomen die rechtstreeks vanuit het ziekenhuis 

worden doorverwezen (de ontslagdatum van het ziekenhuis valt samen met de 
opnamedatum in het herstelverblijf). Elk aanvraagdossier wordt zoals steeds 
beoordeeld door de medische equipe. 
 

2. Om de verwerking van de dossiers sneller te kunnen laten verlopen, willen wij u vragen 
om bij het aanvraagdossier reeds een attest toe te voegen met de voorziene 
ontslagdatum uit het ziekenhuis en de beschrijving van de medische toestand van de 
patiënt met betrekking tot COVD-19. 

 
3. Elke nieuwkomer, zal als preventieve maatregel bij aankomst in de CM-zorgverblijven 

eerst 7 dagen kamerarrest opgelegd krijgen.  
 
4. Bezoek is niet toegelaten, niet in het centrum zelf maar ook niet in het omliggende 

park. Misbruik zal leiden tot het onmiddellijke ontslag van de resident. 
 
5. Boodschappen of was voor een resident, kan aan de hoofdingang worden afgegeven. 

Deze medewerkers zorgen ervoor dat het materiaal wordt doorgegeven. 
Indien gewenst kan u een attest bekomen, mocht u tegen gehouden worden door de 
politie op weg naar onze instelling. U kan dit attest bekomen op eenvoudige vraag via 
het onthaal. Dit document heeft echter geen enkele juridische waarde. 

 
 

 
Deze maatregelen worden continue herbekeken in functie van de evolutie van de epidemie 
en de uitgevaardigde maatregelen van de overheid.  
 
We danken u voor uw begrip. 
De directie  
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CORONAVIRUS – fase 2 versterkte maatregelen 

 
Hygiëne maatregelen voor iedereen : hier en elders  
 
➔ Was regelmatig je handen. 

➔ Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een 

afsluitbare vuilnisbak. 

➔ Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog. 

➔ Vermijd om handen te geven en kus elkaar niet. 

➔ Raak je aangezicht niet aan met je handen. 

➔ Vermijd onnodig contact met zieke personen.  

➔ Respecteer een afstand van 1,5 m (social distancing) 

 

Bezoekers : bezoek is niet toegelaten in de gebouw en het omliggende park tot en 

met 3 april ! 

- Als u een resident komt brengen of ophalen: 

- Als u was of kleinde boodschappen komt brengen voor een resident:  

➔ Deze verplaatsingen vallen in het kader van de inperking van de 

verplaatsingen, onder de uitzondering « hulp aan een persoon in nood ».  

➔ Desinfecteer je handen in de inkomsas en richt u naar de 

onthaalmedewerkers.   

 

Medewerkers : 

− Desinfecteer je handen bij aankomst en meet je temperatuur 2x/ dag. 

− Respecteer « social distancing » in de mate van het mogelijke.  

− Indien u symptomen vertoont (hoest, loopneus, koorts) :  

➔ De medewerker verwittigt de werkgever.  

mailto:secretariat.IMC@mc.be
http://www.sejoursetsante.be/

