
Update 23/3/2020

CORONAVIRUS
TIJDELIJKE MAATREGELEN in onze WZC

WASGOED 
van onze bewoners

Omdat de bewoners van onze woonzorgcentra tot de risicogroep behoren, 
doen onze WZC al het mogelijke om ook in deze omstandigheden de bewoners 
met de beste zorg te omringen en alle maatregelen in acht te nemen. 

Bovendien wijzigen deze maatregelen permanent waardoor we constant bij 

regelen. De antwoorden zijn opgemaakt op basis van de richtlijnen die 
momenteel van kracht zijn. 



Bent u verantwoordelijk voor de WAS van een bewoner?

ONZE VOORKEUR

Om besmettingsgevaar zo minimaal mogelijk te houden, willen wij u toch aanraden om
tijdelijk over te schakelen naar de wasregeling die we hebben met een externe leverancier. 

Indien dit om financiële redenen geen optie zou zijn, dan kan u altijd contact opnemen met
de sociale dienst van het OCMW om samen naar een oplossing te zoeken. U kan de sociale 
dienst contacteren via het nummer 053 77 93 00.

TOCH ZELF WAS AFHANDELEN ?

Indien u toch zelf de was wil afhandelen, is de volgende regeling van kracht:

De was kan opgehaald en 
teruggebracht worden elke 
werkdag tussen 12 en 13 uur. 
Buiten deze uren aanvaarden 
we geen was !

Indien er wachtenden voor u 
zijn, hou dan voldoende 
afstand van elkaar 
(minimaal 1,5 meter).

Neem de zak met wasgoed  
ongeopend mee naar huis.
De plastic zakken van het vuile 
linnen NIET hergebruiken

Uitermate belangrijk is dat de 
maatregelen m.b.t. handhygiëne 
vóór manipulatie van de was en 
bij het insteken van de was én 
opnieuw bij het uithalen van de 
was, strik worden gevolgd!

Schud de was niet op bij het 
insteken in de wasmachine.

Was op een zo hoog mogelijk 
programma 
(bij voorkeur minstens 60°) 

Droog de was volledig
(bij voorkeur in de droogkast)

Berg het gewassen wasgoed 
onmiddellijk op in een propere 
plastic zak, en vervolgens in een 
tweede propere zak om terug naar 
het woonzorgcentrum te brengen. 

De zak wordt in geen geval meer 
tijdens het vervoer geopend

Voorzie teruggebracht wasgoed 
steeds van een etiket met:
•   de naam van de bewoner
•   het kamernummer 

OPGELET

Was die teruggebracht wordt, zal eerst 24 uur in het lokaal bewaard worden 
alvorens we die terug naar de kamer brengen.


