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Richtl nen bezoek
Wees voorzichtig:

Respecteer de social distance en hou
afstand van elkaar. Geef geen knuffels of
handen!
Je kan materiaal en eten en drinken
meebrengen voor de bewoner. B het
overhandigen van materiaal hou je ook
afstand.
Was en ontsmet je handen regelmatig.
Zeker b het betreden en verlaten van
het woonzorgcentrum, de kamer en een
gemeenschappel ke ruimte. Raadpleeg
de affiches voor meer informatie!
Ontsmet oppervlakken die je vaak
aanraakt zoals klinken, zetelleuningen,
stoelen. Materiaal wordt in de
gemeenschappel ke ruimte en kamers
voorzien.
Draag de hele t d een chirurgisch
mondneusmasker. In de cafetaria kan
je je mondmasker afdoen wanneer je
neerzit op 1,5 meter van elkaar.

Bezoek kan niet:

Als j of je gezelschap in de
afgelopen 14 dagen
ziektesymptomen hadden.
Als j of je gezelschap in de
afgelopen 14 dagen een
positieve test aflegden.

MEER INFORMATIE: DOMINO.GENT OF BIJ
DE HOOFDVERPLEEGKUNDIGEN.

Afspraken:

Je boekt een afspraak om op
bezoek te komen via domino.gent
of op maandag, dinsdag en
donderdag tussen 09-10 uur op
09/235 42 93 (WZC Domino) of
09/23544 86 (WZC Tempelhof).
Bezoek kan van maandag tot en
met vr dag tussen 13u00-16u30.
Er zal ook één avondblok per
week z n.
Per bewoner kunnen 2
bezoekers langskomen per
gereserveerd t dsslot van een
uur. Een bewoner kan maximum
15 verschillende bezoekers per
week ontvangen.
Bezoek gaat door op de kamer, in
de binnentuin of in de cafetaria.
Het is nog niet toegelaten de
voorziening met de bewoner te
verlaten zonder isolatie nadien.

Wees je bewust
van het risico...

Ouderen z n een risicogroep.
Daarom moeten we extra
voorzichtig z n. Wees je daar
steeds bewust van en bescherm
jezelf en elkaar afdoende b
bezoek!
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