Bericht van 24/07/2020

Geachte resident
In het kader van de exponentiële stijging aan besmettingen in deze Corona-situatie in
België heeft de Raad van Bestuur van Bautersem Services vzw nieuwe
veiligheidsmaatregelen genomen ter bescherming van de bewoners van Residentie
Eglantier. De maatregelen, die vanaf heden van toepassing zijn, werden opgesteld met
oog op veiligheid en vrijheid.
Uw medewerking en verantwoordelijk gedrag dragen bij tot uw veiligheid, die van de
medebewoners en die van de medewerkers van Residentie Eglantier.
Wees steeds voorzichtig !
Directie van Residentie Eglantier

KLEURCODES
Met kleurcodes worden 3 categorieën aan residenten gedefinieerd. Elk categorie omvat
voorwaarden en geeft aan hoe de diensten van Residentie Eglantier worden ingevuld.
GROEN
Voorwaarden:
! U verlaat de residentie niet
! U ontvangt geen extern bezoek op uw appartement
Diensten
• Toegang tot het restaurant, 2 maal per week zoals verder uitgeschreven
• Normale poetsdienst op het appartement
• Mogelijkheid tot bezoek aan of van één andere “groene” resident, max. 1 per dag
ORANJE
Voorwaarden (en/of):
! U verlaat de residentie op beperkte wijze, voor welke reden ook
! U ontvangt 1 bezoeker op uw appartement volgens de bezoekvoorwaarden
hieronder uitgeschreven
Diensten
• Geen toegang tot het restaurant, de maaltijden worden op het appartement
aangebracht
• Normale poetsdienst op het appartement
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ROOD
Voorwaarden (en/of):
! Niet respecteren van de bezoekersregeling zoals verder opgenomen
! Niet opvolgen van de veiligheidsmaatregelen van Residentie Eglantier
! Bezoek aan drukken plaatsen zoals markten, shopping centra,…
! Ziektesymptomen
Diensten
• Geen toegang tot het restaurant, maaltijden worden voorzien in het
doorgeefkastje aan de voordeur van het appartement
• Geen poetsdienst op het appartement
• Geen toegang van het personeel op het appartement
Uiteraard blijven de zorg –en verpleegdiensten, hulp bij noodoproep op het appartement
aangebracht, ongeacht de kleurcode.
De kleurcodes gelden voor minimum 7 dagen voor alle residenten van hetzelfde
appartement zolang aan de voorwaarden van die kleurcode werd voldaan.
Kleurcode “groen” is dus pas van toepassing indien de laatste 7 dagen aan
overeenkomstige voorwaarden werd voldaan.
Bijvoorbeeld: U gaat naar de supermarkt op maandag dan zal vanaf die dag kleurcode
oranje van toepassing zijn tot en met maandag van de week daarna met mogelijkheid tot
kleurcode groen vanaf dinsdag daaropvolgend.

TOEGANG
Om veiligheidsreden is er één ingang tot Residentie Eglantier, nl inkom B op nummer 47.
De ondergrondse parking is toegankelijk via de garagepoort.
De afgesloten tuin naast de parking is voorbehouden aan de residenten.
Kranten en post zal u in uw brievenbus kunnen ophalen.
Pakjes en boodschappen mogen door familieleden aan de receptie worden afgegeven,
er geldt hiervoor geen quarantaine.
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RESTAURANT
Residenten met kleurcode groen kunnen 2 maal per week het middagmaal in het
restaurant nuttigen.
Residenten van blok A: op maandag en donderdag
Residenten van blok B: op dinsdag en vrijdag
Residenten van blok C: op woensdag en zaterdag
Op dagen waarop men niet in het restaurant eet zullen de maaltijden naar het
appartement worden gebracht, dit zonder supplement.

BEZOEKERS
Per appartement kan u 1 vaste bezoeker per week aanstellen, dit door middel van
bijgevoegd invulformulier.
Opgelet, als u bezoek ontvangt wordt kleurcode oranje van toepassing.
De aangeduide bezoeker dient aan volgende voorwaarden te voldoen, deze persoon:
! Zal die week als enige bezoeker toegang hebben tot uw appartement
! Is de voorbije 14 dagen niet ziek geweest of 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
Indien u na een week een andere persoon wenst aan te duiden kan een nieuw
invulformulier aan de receptie worden aangevraagd.
Bezoek van op de parking, waarbij u op veilige afstand in de tuin staat wordt niet
beschouwd als “bezoeker” zoals hierboven vermeld.
Let wel op de afstandsregel van 1,5 meter tussen de residenten.

ANDERE DIENSTEN
De kinesist blijft haar activiteiten uitoefenen mits nodige veiligheidsrichtlijnen.
De diensten van het kapsalon en van de schoonheidspecialiste blijven beschikbaar,
weliswaar met beperkte dienstverlening. Gelieve voor een afspraak contact op te nemen
met overeenkomstige dienst of met de receptie.
Deze diensten blijven beschikbaar voor kleurcode groen en oranje.
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