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Huidige bezoekregeling 
 

• 2 vaste bezoekers per bewoner maar niet tegelijkertijd en niet op dezelfde dag (de bezoekers moeten 

op voorhand bekend zijn bij de administratie). Wie deze 2 personen zijn, kan maximaal om de 2 weken 

wisselen. 

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

• Wij vragen met aandrang dat bewoner en bezoeker een chirurgisch mondneusmasker dragen. 

• Een afspraak maken kan door te mailen naar animatie.faluintjes@aalst.be  of telefonisch op het 
nummer 052 25 31 00 (elke weekdag tussen 8.30 en 11.30 uur). 

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

handen met alcoholgel en dragen steeds een chirurgisch mondneusmasker.  

• Bewoners en familie die willen wandelen rond het gebouw, volgen de federale richtlijnen: maximaal 4 

personen die de social distancing van 1,5m respecteren en een mondmasker dragen. Als deze federale 

richtlijnen wijzigt, dan is die ook van toepassing voor onze 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. 

 

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

 

Neem geen risico! 

 

Omdat in onze regio momenteel veel besmettingen de 

ronde doen, vragen alle instanties (de taskforce 

Ouderenzorg, de veiligheidscel, het college van 

burgemeester en schepenen en de directie)  om heel erg 

voorzichtig om te gaan met deze versoepelingen.  

Meer zelfs, de medische experten van de ziekenhuizen dringen er op aan om steeds een chirurgisch 

mondmasker te dragen als je op bezoek komt. Bovendien is het niet veilig om met bewoners het 

woonzorgcentrum te verlaten. De besmettingen in onze regio gaan in een snel tempo de hoogte in, vandaar 

dat zij erop aandringen om met de bewoners het risico niet tegemoet te lopen. 
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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. 

 

 


