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30 juni 2020 

 
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. We verwelkomen patiënten die afkomstig uit hun woning zijn. 

  
2. Maaltijden: Lunch en avondmaaltijden worden in het restaurant genomen, met 

uitzondering van de patiënten die zich om medische reden niet verplaatsen. 
 
3. Er is geen quarantaineperiode meer. De nieuwe patiënten kunnen in onze instelling 

(gebouw + park) circuleren, door de sanitaire maatregelen te respecteren (ze 
moeten en masker dragen). 

 
4. Sinds donderdag 4 juni 2020 verwelkomt ons centrum geen patiënt met COVID19 

meer.  
 

5. Bezoeken zijn toegelaten tussen 13:30 en 17:30 (maximum 3 bezoekers tegelijkertijd 
per patiënt). Een verklaring op erewoord moet door elke bezoekers ingevuld 
worden. In kamer is het aantal bezoekers tot 1 persoon beperkt, met uitzondering 
van de patiënten die het bed moeten houden. U kunt de instructies en de verklaring 
op erewoord uploaden op onze website www.niveze.be. Het respect van deze 
maatregelen en instructies is verplicht om toegang tot onze instellingen te hebben. 

 

 
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 

 
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 toegelaten tussen 13:30 en 17:30 

- Beleefdheidsbezoeken 

- Als u een resident komt brengen of ophalen 

- Als u was of kleine boodschappen komt brengen voor een resident  

➔ Draag een masker, desinfecteer uw handen in de inkomsas en richt u naar 

de onthaalmedewerkers.   

 

Medewerkers: 

− Desinfecteer je handen bij aankomst en meet je temperatuur 2 keer per dag. 

− Draag een masker.  

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

➔ De medewerker verwittigt de werkgever.  

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

