
 

 

Nota aan alle families betreffende afspraken in Floordam volgens de richtlijnen van 

Agentschap Zorg & Gezondheid omtrent Corona – 12/3/2020 – 16u 

Beste familie 

Zoals jullie in de pers reeds hebben vernomen, zijn wij genoodzaakt een aantal 

preventieve maatregelen te nemen. Deze maatregelen zijn absoluut niet fijn voor 

jullie en je familielid, maar wel zeer belangrijk naar preventie toe. Wij beloven jullie 

dan ook de beste zorg te zullen verlenen aan jullie familielid. Mochten jullie vragen 

hebben of info wensen, neem gerust contact met de woningverantwoordelijke of 

directie. Wij zullen jullie zeker tijdig op de hoogte brengen mocht er iets wijzigen. 

Ook zullen we zorgen dat jullie het wel en wee in Floordam volgen via facebook 

Richtlijnen op 12 maart ’20 

Preventieve maatregelen woonzorgcentrum/DVC 

• Bezoek voor bewoners is volledig verboden. Deuren dienen dicht te blijven. 
Enkel externe zorgverleners (artsen, therapeuten, pedicure…) mogen binnen 
worden gelaten via de woning waar ze moeten zijn. Deze dienen zich te 
registreren op het blad aan de deur en de handen te ontsmetten. 

• Bewoners mogen ook het woonzorgcentrum niet verlaten. 

• Bewoners blijven in de eigen woning en hebben geen contact met andere 
woningen. Ook Nikki zal haar werking aanpassen zodat ze telkens bewoners 
van dezelfde woning in haar salon heeft. Dit kan meebrengen dat ze zich niet 
altijd aan het gewenste schema kan houden. 

• Indien consultaties buiten huis niet van levensbelang zijn, worden deze 
uitgesteld. 

• De post die familie normaal meeneemt dient aan Sylvia te worden bezorgd. Zij 
stuurt dit door naar de familie. 

• Gemeenschappelijke misvieringen gaan niet meer door. Indien er in een 
woning somatiek meerdere bewoners de viering wensen, zal Piet een viering 
verzorgen in de woning zelf. Er worden geen bewoners van andere woningen 
bij gezet.  

• De openbare zondagviering kan ook op zondag op de eigen tv worden gevolgd 
(TV-uitzending) 

• Voor familie die in het middencentrum dient te zijn is de enige toegang de 
schuifdeuren. De middenweg wordt met onmiddellijke ingang continu 
geopend. 

• De was kan door de familie opgehaald worden op volgende momenten: 



• Weekdagen tussen 9u en 16u, na telefonische afspraak of via mail met 
de woning 

• Op zondag tussen 13.30u en 16.30u zal er een jobstudent aanwezig zijn 
in het middencentrum, waar jullie de was kunnen ophalen. Deze wordt 
op vrijdag in het middencentrum gelegd.  

• voor boodschappen die familie doet voor de bewoner: deze kunnen in 
het middencentrum worden afgegeven op werkdagen tussen 9 en 16 u 
of op zondag tussen 13.30 en 16.30. Wij bezorgen het aan de bewoner. 

• De cafetaria wordt gesloten voor externe bezoekers, dus volledig dicht. Er 
vinden ook geen activiteiten plaats en Omikron sluit volledig 

• Gezien er geen gemeenschappelijke activiteiten zijn, komt er ook wat tijd vrij 
om extra aandacht te geven aan je familie.  

 


