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Geachte bezoekers en mantelzorgers van het dagverzorgingscentrum De Blauwblomme,

Naar aanleiding van een nieuwe nota van het Agentschap Zorg en Gezondheid van
19/05/2020 kunnen we u op de hoogte brengen dat het dagverzorgingscentrum geleidelijk
terug zal opstarten vanaf dinsdag 2 juni 2020, dit momenteel enkel op de weekdagen.
Om een veilige opstart te kunnen garanderen, informeren we u graag over de werking in ons
dagverzorgingscentrum.
 Om tegemoet te kunnen komen aan de social distancing (1,5 meter afstand houden
van elkaar) starten we op met maximum 20 bezoekers per dag. Indien er meer dan
20 bezoekers op een bepaalde dag wensen te komen, dienen we prioriteit te geven
aan de bezoekers met de hoogste zorgnoden. U wordt persoonlijk op de hoogte
gebracht wanneer u terug kan komen.
 Samen met deze brief ontvangt u van ons mondmaskers. Dit is uw persoonlijk masker
die u steeds dient mee te brengen naar het dagverzorgingscentrum. Er dient een
masker gedragen te worden bij het vervoer van en naar het dagverzorgingscentrum
en bij het binnenkomen. U krijgt ter plaatse een vers mondmasker. ’s Avonds doet u
dit aan om naar huis te gaan, bij het volgende bezoek terug aan om naar hier te
komen. Bij het binnenkomen zal het gebruikte mondmasker verzameld worden en
krijgt u weer een nieuw. De instructies ‘hoe een mondmasker te gebruiken’ kan u bij
deze brief terugvinden. We vragen u deze instructies zorgvuldig na te leven.
 Ons streefdoel is om zo veel als mogelijk te werken met vaste groepen van bezoekers
alsook vaste medewerkers op diezelfde dagen. We proberen dus “vaste bubbels” te
creëren. Dit betekent dat u mogelijks in deze opstartfase nog niet op uw gewenste
dag zal kunnen komen.
 Indien mogelijk vragen we u te komen naar het dagverzorgingscentrum met uw
persoonlijke mantelzorger, eigen vervoer. We vragen aan de mantelzorger om uit
veiligheid niet mee te komen naar binnen in het dagverzorgingscentrum. Een
medewerker zal u ontvangen aan de deur.
 Indien u niet met eigen vervoer naar het dagverzorgingscentrum kan komen, kan u
gebruik maken van de dienstverlening van VZW Comforte. Dagelijks kunnen er
tijdelijk slechts 15 bezoekers per dag vervoerd worden. Tijdens het vervoer dient u
uw mondmasker te dragen, alsook zal u uw handen moeten ontsmetten. We vragen
u om de richtlijnen van de chauffeur goed op te volgen.
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 Bij aankomst in het dagverzorgingscentrum zal u lichaamstemperatuur gemeten
worden met een voorhoofdsthermometer. Doorheen de dag zal u regelmatig
gevraagd worden om de handen te wassen en te ontsmetten. We zullen ook
dagelijks opvolgen of u symptomen heeft die kunnen wijzen op een mogelijke
besmetting.
 Het dagverzorgingscentrum wordt uit voorzorg strikt afgesloten van het
woonzorgcentrum. Roken kan u op het terras van het dagverzorgingscentrum, de
eventuele noodzakelijke kiné zal uitgevoerd worden in de rustruimte.
 U zal merken dat de medewerkers het nodige zullen doen om de veiligheid te
waarborgen: de medewerkers dragen allemaal een chirurgisch mondmasker, de
ramen zullen geregeld geopend worden in het kader van verluchting, het
dagverzorgingscentrum zal dagelijks gereinigd en ontsmet worden, tussentijds zullen
de toiletten en de high-touch elementen (deurklinken,…) ontsmet worden.
 De aangeboden activiteiten zullen activiteiten zijn die in volledige veiligheid kunnen
plaatsvinden.
 We vragen u om bij ziekte thuis te blijven. Graag steeds het dagverzorgingscentrum
telefonisch verwittigen. Dit kan op een weekdag vanaf 8u en in het weekend vanaf
10u op het nummer 056/73.18.35.
 Indien u ziek wordt tijdens uw aanwezigheid in het dagverzorgingscentrum zal u
afgezonderd worden in de rustruimte en zal uw huisarts gecontacteerd worden.

Mocht u bijkomende vragen hebben, kan u contact opnemen met Mevr. Tine Meyfroot,
coördinator dagverzorgingscentrum op het nummer 056/73 18 35. Graag tot binnenkort.

Vriendelijke groeten,

Het voltallig DVC team en de directie
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Opstart dagverzorgingscentrum De Blauwblomme

Aan: ………………………………………………………………………(naam bezoeker)

Vanaf ………………juni 2020, bent u als bezoeker van ons dagverzorgingscentrum De
Blauwblomme te Kuurne van harte welkom op:
……………………………………………………………………………………. (dagen)

Mocht u bijkomende vragen hebben, kan u contact opnemen met Mevr. Tine Meyfroot,
coördinator dagverzorgingscentrum op het nummer 056/73 18 35. Graag tot binnenkort.

