UPDATE 10 NOVEMBER 2020
Maatregelen gaan in vanaf woensdag 11 november.

Beste familieleden en bezoekers,
Andermaal richten we ons tot u om nieuwe maatregelen te communiceren.
Onze excuses voor het voortdurend veranderen maar we moeten mee in de verstrenging die door de
overheid beslist werd.
Corona maatregelen:

•

LICHT GEWIJZIGD: KORT BEZOEK OP KAMER voor één kwartier mag voor één vaste
bezoeker (= uw geregistreerde mantelzorger).
De vaste bezoeker komt maximaal twee keer per week op bezoek! Tijdens het bezoek draagt
de bezoeker een chirurgisch masker, geen textiel! We verzoeken u om in Ter Duinen GEEN
KNUFFELCONTACTEN te hebben, behalve met uw levenspartner.
Bezoekuren voor de vaste bezoeker:
o Tussen 10.30 tot 12.00 uur
o Tussen 14.00 tot 17.00 uur
o Tussen 18.00 tot 19.00 uur

Doel van dit bezoek: boodschappen en persoonlijke was uitwisselen, resident afhalen voor
een wandeling op het domein. Begeleiding op consultatie van onze artsen of andere diensten is
niet toegelaten. In de namiddag mag u de resident begeleiden naar de rotonde.
Overtreden van deze richtlijn kan leiden tot bezoekverbod.
•

AANGEPAST:
LANGER BEZOEK door één EXTRA PERSOON (naast de geregistreerde mantelzorger). Dit
bezoek gaat uitsluitend door in de ROTONDE van de bar. Tijdens dit bezoek is het verboden
drank of eten te consumeren. Iedereen houdt zijn CHIRURGISCH MONDMASKER VERPLICHT
de ganse tijd aan. Dit om overdracht van virussen te voorkomen.
Deze persoon kan om de 2 weken wisselen. U kan de nieuwe naam doorgeven aan de
receptie op 058.22.33.11 of aan de dienst opname 058.22.33.01.
Reserveren vooraf is noodzakelijk op 058 22 33 11. De bezoekuren zijn:
o 14.00 tot 14.45 uur / 15.00 tot 15.45 uur / 16.00 tot 16.45 uur.
o Er kunnen 13 bezoeken tegelijkertijd doorgaan in de rotonde.

•

AANGEPAST:
o Animatieactiviteiten met externen (zangers, muzikanten) zijn tijdelijk VERBODEN.
We blijven voorzien in eigen animatieactiviteiten en voordrachten in de
vergaderzalen. Daar houdt men het masker de ganse tijd aan.

•

Een geregistreerde mantelzorger kan in Ter Duinen verblijven mits het voorleggen van een
negatieve coronatest van maximum 48 uur oud. Hij betaalt hiervoor 60.95€ per dag. Hij/zij
kan verblijven in dezelfde kamer als de resident (als een tweede bed in de kamer staat) of
een andere kamer gebruiken. Aanvragen bij dienst planning: 058 22 33 22.

Basisregels blijven dezelfde:
•
•

•

•
▪

▪
▪

▪

Bezoekers ontsmetten de handen bij aankomst, moeten zichzelf registreren en maken enkel
gebruik van het sanitair aan de hoofdingang.
Fysiek contact tussen vaste bezoeker en resident (handen geven, knuffelen of kussen) wordt
sterk afgeraden , hoe minder nauwe contacten, hoe beter. Vergeet niet dat uw familieleden
mogelijks meer gevaar op besmetting lopen en dit op u kunnen overdragen.
Tijdens elke verplaatsing en contact met andere residenten, vrijwilligers of personeelsleden,
dient een mondneusmasker op de juiste manier gedragen te worden. Hiermee beschermt u uzelf
en de persoon waarmee u contact hebt.
Het park van Ter Duinen is volledig toegankelijk voor residenten en bezoek. Externen (geen
relatie met residenten van Ter Duinen) worden nog steeds geweerd uit het park.
Residenten mogen Ter Duinen enkel verlaten voor noodzakelijke situaties (zakelijke afspraak,
para- medische behandeling, ). Niet meer voor familiebezoek! Verwittig steeds de verpleging
van je afwezigheid. Tijdens de afwezigheid dienen de hygiënemaatregelen strikt te worden
opgevolgd. De directie/arts kunnen kamerarrest opleggen indien er een vermoeden is dat er
tijdens deze verplaatsing een risico op besmetting was.
Wandelen in de buurt van Ter Duinen of op de dijk blijft mogelijk.
Onze artsen en verpleging blijven symptomen zeer alert opvolgen. Bij patiënten met meerdere
Covid-symptomen, zal mogelijks een test worden afgenomen en tijdelijk kamerarrest worden
opgelegd. Deze maatregel is niet prettig, maar dient om de veiligheid van uzelf en de mederesidenten te garanderen.
Was en/of ontsmet uw handen vaak en hou voldoende afstand ten opzichte van andere
residenten en bezoekers.

Dank om de richtlijnen goed op te volgen. Samen sterk blijft het motto, want enkel samen houden
we het virus buiten!
Dank ook om begrip te hebben voor de moeilijke omstandigheden waarin ons zorgpersoneel werkt
en nog een tijdje zal moeten werken. Uw begrip en appreciatie zal hen zeker deugd doen.
Hou vol en goede moed.
Katrien De Beule – directeur
Jurgen Ollevier – zorgmanager

