Hoe wordt het bezoek georganiseerd vanaf 26 oktober 2020?
uur
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Omdat het Coronavirus weer sterk in kracht toeneemt, moeten wij noodgedwongen
onze bezoekregeling aanpassen.
Vanaf maandag 26-10-2020 is bezoek enkel nog mogelijk na afspraak en dit tussen
14.15 uur en 17.00 uur.
Elke patiënt kan wekelijks maximaal 1 keer bezoek ontvangen gedurende telkens 45
minuten.
Graag geven we jullie onderstaande afspraken mee:

Voorwaarden om op bezoek te komen




Het bezoek kan enkel doorgaan als de bezoeker de voorbije 14 dagen geen
symptomen van Covid-19 vertoonde (bv. koorts, luchtweginfecties, smaak- en
geurverlies) en geen contact gehad heeft met besmette patiënten.
Er is geen bezoek mogelijk zolang de patiënt in (preventieve) isolatie verblijft.
Alle opgenomen patiënten worden uit veiligheid de eerste vijf dagen na
opname in preventieve isolatie gehouden.
Blijf als bezoeker zeker thuis als u zich ziek voelt en contacteer uw huisarts. U
kan in dat geval op andere manieren contact houden; zie daarvoor de rubrieken
hieronder.

Tijdstip van het bezoek



Het bezoek kan - na afspraak - elke dag van de week (van maandag t.e.m.
zondag) doorgaan tussen 14.15 en 17.00 uur. Er is geen bezoek in de
voormiddag mogelijk (ook niet in het weekend).
Het bezoekmoment duurt maximaal 45 minuten (kort bezoek boeit en lang
bezoek vermoeit).

Plaats van het bezoek





Het bezoek gaat enkel door in de Cafetaria op de 5de verdieping.
Meld u STEEDS aan bij het onthaal.
U mag geen andere locaties in het ziekenhuis bezoeken.
Wandelingen doorheen het gebouw en op het terrein van het KEI zijn NIET
toegelaten, zowel niet voor de patiënten, als voor de bezoekers.

Aantal bezoekers en frequentie van het bezoek





Er kan slechts 1 bezoeker - na afspraak - per bezoekmoment langskomen.
De bezoeker moet bij voorkeur zoveel mogelijke dezelfde zijn en uit de
contactbubbel van de patiënt komen.
Er kan - indien noodzakelijk - maximaal 1 begeleider u vergezellen.
Elke bezoeker kan slechts 1 patiënt komen bezoeken.

