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Geachte resident 

 

In het kader van de door de overheid aangekondigde bezoekersregeling informeren wij u 

hierbij over de wijzigingen die vanaf heden in Residentie Eglantier van kracht zijn. 

 

Voorzichtigheid blijft de boodschap, alsook het respecteren van de veiligheidsrichtlijnen. 

Wij herinneren u ook aan de regelgeving van de overheid zoals de “bubbel van 5”. 

 

Directie van Residentie Eglantier 

 

 BEZOEKERSREGELING 
 

Vanaf heden is het bezoek niet meer beperkt tot één aangeduide persoon per week. 

Elke bezoeker dient zich weliswaar bij het betreden van de residentie bij ieder bezoek te 

registreren. 

 

Een registratieformulier is voorzien aan inkomhal B op nr 47. Deze vervangt het 

“invulformulier aanduiding bezoeker” dat tot heden gebruikt werd. 

 

Bezoek is niet mogelijk van personen die: 

 nu of in de voorbije 14 dagen symptomen hebben gehad die een vermoeden geven 

van een besmetting van het COVID-19 virus;  

of 

 de laatste 14 dagen zijn teruggekeerd uit een hoog-risicogebied (rode zone) 

volgens de richtlijnen van o.a. Sciensano [uitzondering: tenzij een negatieve 

COVID-19 test] 

of 

 een positieve COVID-19 test hebben gehad in de afgelopen 7 dagen;  

of 

 tijdens de voorbije 14 dagen in nauw contact zijn gekomen met een bevestigde 

COVID-19 besmette persoon.  

 

De interne veiligheidsregels blijven van kracht. Bij het betreden van de residentie dienen 

de bezoekers een mondmasker te dragen, de handen te ontsmetten en voldoende 

afstand te houden. 
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 RESTAURANT 
 

Vanaf dinsdag 8 september 2020 zal het restaurant opnieuw georganiseerd worden voor 

blok A,B en C. 

 

Daarbij kunnen genodigden opnieuw in het restaurant ontvangen worden. 

 

Zoals dit de regel is voor residenten dienen ook genodigden het mondmasker te dragen 

bij verplaatsingen in het restaurant. Aan tafel mag het mondmasker af. 

 

 
 

Uw medewerking en verantwoordelijk gedrag dragen bij tot uw veiligheid,  

die van de medebewoners en die van de medewerkers van Residentie Eglantier. 
 


