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Huidige bezoekregeling 
 

• 2 vaste bezoekers (1 knuffelcontact en 1 sociaal contact) per bewoner maar niet tegelijkertijd en niet 

op dezelfde dag (de bezoekers moeten op voorhand bekend zijn bij de administratie). Het sociaal 

contact kan maximaal om de 2 weken wisselen. 

• Elke bewoner kan op afspraak bezoek ontvangen tussen 13 en 19 uur.  

• Het dragen van een chirurgisch mondneusmasker is verplicht voor bewoner en bezoeker. 

• Een afspraak maken kan door te mailen naar wzcmijlbeke@aalst.be  of te bellen naar het nummer 053 

76 56 00 (elke weekdag tussen 9 en 11 uur).  

• Bezoekers registreren zich spontaan bij het betreden van het woonzorgcentrum, desinfecteren hun 

handen met alcoholgel en dragen steeds een chirurgisch mondneusmasker.  

• De bewoners kunnen met hun knuffelcontact wandelen op het domein van het woonzorgcentrum. 

Wandelen met het sociaal contact is enkel mogelijk voor mobiele bewoners, aangezien de social 

distancing van 1,5m gewaarborgd moet blijven. Tijdens de wandeling draagt iedereen een 

mondmasker.  

• Gelet op het feit dat nog niet iedereen gevaccineerd is, vragen wij aan bezoekers en bewoners om niet 

op de verschillende afdelingen te gaan rondlopen. Hoe lastig het ook is, ga rechtstreeks naar de kamer 

van de bewoner en blijf onderweg niet staan om te praten met andere bewoners. 

• Huisdieren mogen op bezoek maar uit voorzorg vragen we dat enkel de bewoner bij wie het dier op 

bezoek komt, het dier kan aanraken. Honden moeten steeds aan de leiband. 

• Enkel voor essentiële verplaatsingen met professioneel vervoer kunnen bewoners het 

woonzorgcentrum verlaten.   

Voor bewoners in een palliatieve situatie is er een aparte bezoekregeling. 

 

Kappers en niet-medische contactberoepen stopgezet 

 

De maatregelen die het Overlegcomité woensdag heeft 

afgekondigd, zijn ook van kracht in het woonzorgcentrum. 

Dat betekent dat alle kappersactiviteiten stoppen maar ook 

dat niet medische of louter esthetische voetverzorging niet 

meer kan. Voetverzorging door podologen en niet 

uitstelbare voetverzorging om medische redenen door 

professionelen is wel toegelaten. Dit uiteraard steeds één op 

één en op voorafgaande afspraak en met het volgen van de 

strikte hygiënemaatregelen. 
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