Bericht van 18/08/2020

Geachte resident
Wij zijn ons ervan bewust dat huidige veiligheidsmaatregelen wegen op het welzijn
en net dat aspect is belangrijk voor Residentie Eglantier.
Met voorzichtigheid werden de veiligheidsmaatregelen daarom herzien.
Weliswaar wordt de evolutie van de covid-19 situatie aandachtig opgevolgd.
Het verlaten van de residentie omvat risico’s. Beperk dit dus en wees steeds voorzichtig !
Wij herinneren u ook aan de regelgeving van de overheid zoals de “bubbel van 5”.
Directie van Residentie Eglantier

DIENSTEN
Het kleurcode-systeem wordt opgeheven. Het verlaten van de residentie of het
ontvangst van bezoek hebben geen invloed op de dienstverlening.
Vanaf heden zijn volgende diensten opnieuw toegankelijk voor alle residenten:
 Dagelijkse toegang tot het restaurant, voor de bedeling van het middagmaal op
het appartement is het supplement opnieuw van toepassing
 Toegang tot het kapsalon en de schoonheidsspecialiste
 Gezelschapsdame
Bezoek in het restaurant en groepsactiviteiten zijn nog niet mogelijk.

BEZOEK OP HET APPARTEMENT
De bezoekersregeling van 1 vaste bezoeker per week blijft van toepassing.
Deze dient op voorhand via bijgevoegde invulformulier doorgegeven te worden.
De aangeduide bezoeker dient aan volgende voorwaarden te voldoen, deze persoon:
 Zal die week (maandag t/m zondag) als enige bezoeker toegang hebben tot uw
appartement
 Is de voorbije 14 dagen niet ziek geweest noch symptomen van covid-19 gehad
 Verbleef de voorbije 14 dagen niet in het buitenland, ongeacht welk land
 Draagt steeds een mondmasker, ook op het appartement
 Zorgt voor voldoende handhygiëne
 Respecteert de 1,5 meter afstandsregel, ook op het appartement
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Indien u na een week een andere persoon wenst aan te duiden kan een nieuw
invulformulier aan de receptie worden aangevraagd.

VEILIG BEZOEK
Bezoek van op de parking, waarbij u op veilige afstand in de tuin staat wordt niet
beschouwd als “bezoeker”. Deze bezoekwijze is ook aangewezen.
Let wel op de afstandsregel van 1,5 meter tussen de residenten.
Het terras aan inkom B is opnieuw geïnstalleerd en is uitsluitend voorbehouden voor de
residenten.

Uw medewerking en verantwoordelijk gedrag dragen bij tot uw veiligheid,
die van de medebewoners en die van de medewerkers van Residentie Eglantier.
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