Bericht van 20/05/2020

Geachte resident
Huidige COVID-19 evolutie laat ons toe voorlopig enkele maatregelen te versoepelen,
dit met oog op het verhogen van uw comfort. Het versoepelen van dergelijke maatregelen
brengt weliswaar een verhoging van uw verantwoordelijkheid als mede-bewoner met zich
mee maar ook de verantwoordelijkheid van uw familieleden. Deze versoepelingen zijn
mogelijk zolang de veiligheidsmaatregelen gevolgd en gerespecteerd worden.
Alvast bedankt voor uw medewerking
Directie van Residentie Eglantier

POST
U zal vanaf heden uw post en krant opnieuw in uw brievenbus kunnen ophalen.
Indien u geen toegang tot uw brievenbus heeft blijft de interne bedeling van toepassing.

STOPZETTING QUARANTAINE VAN PAKJES
Voor pakjes en boodschappen worden de quarantainevoorwaarden opgeheven.
Dit wil zeggen dat de binnenkomende pakjes zo spoedig als mogelijk aan de residenten
overhandigd worden.
Weliswaar blijven de aflevervoorwaarden ongewijzigd, pakjes worden door de
boodschapper op de kar buiten aan de parking geplaatst. Een medewerker zorgt voor de
aflevering binnenin de residentie. Een directe overhandiging van pakjes door de
boodschapper aan de resident is niet toegelaten.

BEZOEK VAN EEN MEDE-RESIDENT
U kan een resident op zijn/haar appartement bezoeken of bezoek van een mede-resident
op uw appartement ontvangen, dit a rato van maximum 1 resident (appartement) per dag.
Opgepast, het ontvangst in eigen appartement telt als 1 en het bezoek aan een andere
resident telt als 1.
Hiervoor dienen volgende veiligheidsrichtlijnen gevolgd te worden:
! Bezoek mogelijk tussen 10u en 12u en tussen 14 en 17u
! Het respecteren van 1,5 meter afstand
! Het steeds dragen van een mondmasker
! Geen consumptie van drank of voeding tijdens het bezoek
! Geen gezelschapsspelen, dit om indirect contact te vermijden
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KAPSALON & SCHOONHEIDSPECIALISTE
Met inachtname van de nodige veiligheidsmaatregelen wordt het kapsalon heropend en
worden de diensten van onze schoonheidspecialiste hervat. Dit weliswaar op een
gestructureerde manier om dit zo veilig mogelijk te laten verlopen. Gelieve voor een
afspraak contact op te nemen met overeenkomstige dienst of met de receptie.

AANPASSING QUARANTAINE RESIDENTEN
Voor residenten die wegens een dringende / medische reden de residentie hebben
verlaten en thuiskomen gelden volgende voorwaarden:
Dag 1 tot dag 5 na thuiskomst in Residentie Eglantier
Dagelijkse temperatuuropname door de zorgkundige
WEL • Diensten op het appartement: schoonmaak, bediening,....
• Mogelijkheid tot tuinbezoek
NIET • Geen consumptie van maaltijden in het restaurant
• Geen kapsalon – geen schoonheidspecialiste (pedicure, manicure,...)
• Geen bezoek van mede-residenten op het appartement of bezoek bij mederesidenten
Dag 6 tot dag 10 na thuiskomst in Residentie Eglantier
Dagelijkse temperatuuropname door de zorgkundige
Zelfde voorwaarden als bovenstaande mits volgende aanpassing:
• Terug toegang tot het restaurant
• Mogelijke toegang tot kapsalon en onze schoonheidspecialiste (op afspraak)
• Naast de mogelijkheid tot tuinbezoek tevens de mogelijkheid tot georganiseerde
begeleide wandeling (af te spreken met receptie)
NA ZIEKENHUISVERBLIJF
Extra maatregelen zijn van toepassing voor residenten die terugkomen na een
ziekenhuisverblijf.
Bij enige vorm van ziekte is een verstrenging of verlenging van deze maatregelen mogelijk.
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