
 

 

BIJLAGE 1: TE RESPECTEREN RICHTLIJNEN BEZOEK WZC RUSTENBORG 
 
Voor een vlot verloop van het bezoek.  
 

- Meld je goed op tijd aan, zodat je optimaal gebruik kan maken van de toegekende 
bezoektijd.  

- Je wacht buiten aan de deur van WZC Rustenborg tot een medewerker je binnen laat.  
 

Basisvoorwaarden toegang tot WZC Rustenborg.  
 

- Je draagt verplicht een chirurgisch mondneusmasker. Indien je dit zelf niet hebt, dan zal 
het WZC dit voor jou ter beschikking stellen.  

- Je brengt verder NIETS mee. Er mogen nl. geen voorwerpen aangeraakt of doorgegeven 
worden. Als je toch iets meebrengt, moet dit achtergelaten worden in de daarvoor 
voorziene kar.  

- Je volgt tijdens gans het bezoek strikt de instructies op die de medewerker je geeft.  
 

Bij binnen komen WZC Rustenborg.  
 

- Je zet het chirurgisch mondneusmasker op. Je houdt dit op tijdens de hele duur van je 
bezoek.  

- Je ontsmet binnen je handen met de ter beschikking gestelde handgel.  
- De medewerker neemt je lichaamstemperatuur op.  

o Vanaf 37.5°C word je verzocht het gebouw terug te verlaten. Je wordt niet 
toegelaten tot het bezoek.  

- Je ondertekent een verklaring op eer dat je de laatste 14 dagen géén verschijnselen gehad 
hebt die wijzen op een besmetting met het coronavirus en dat je niet positief getest ben 
op COVID-19. Je krijgt hiervoor te plaatse een standaarddocument ter beschikking.  

- De medewerker registreert je in het bezoekersregister.  
- Je neemt een stoel mee naar het bezoek, je gaat rechtstreeks naar de kamer en raakt 

verder niet aan.  
 

Tijdens het bezoek. 
 

- Je plaatst de stoel achter het bed van de bewoner. De bewoner zal aan zijn tafel zitten of in 
zijn relaxzetel, of zal te bed liggen.   

- Je onderneemt geen pogingen om fysiek contact te krijgen met de bewoner, zelfs als deze 
hier om vraagt.  

- Je blijft de ganse tijd op je stoel zitten.  
- Je respecteert de maximale bezoekerstijd van 30 minuten.  
- Je verlaat onmiddellijk na het bezoek de kamer van de bewoner.  
- Je gebruikt het toilet niet, je opent geen kasten.  

 
IN HET BELANG VAN DE BEWONERS: BIJ INBREUKEN OP VOORMELDE REGELS ZAL JE GEEN 
NIEUWE AFSPRAAK MEER KUNNEN MAKEN VOOR EEN VOLGEND BEZOEK. 
 


