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Betreft: aanpassing van de bezoekregeling vanaf 30 oktober 2020
Geachte ouders
Beste familie en vrienden
We vinden het belangrijk om jullie op de hoogte te houden, vandaar bij deze opnieuw een update van onze
Covid-maatregelen.
In opvolging van de richtlijnen van het Vlaams Agentschap dienen we een aantal wijzigingen aan te brengen in
de regeling rond bezoek en het naar huis gaan van bewoners van Michielsheem en De Klink.
Mogelijk zullen de beslissingen van de federale regering nog bijkomende wijzigingen brengen de komende
dagen. We brengen jullie hiervan dan spoedig op de hoogte.
1. Bubbels binnen Klim
Elke leefgroep werkt als een aparte bubbel. Indien er een besmetting zou zijn binnen een leefgroep, wordt die
leefgroep eventueel in quarantaine geplaatst en kunnen er hierdoor aanpassingen in de bezoekregeling of het
naar huis gaan ontstaan.
2. Naar huis gaan
Naar huis gaan kan nog enkel naar één en steeds dezelfde bubbel. Het ene weekend naar de ene bubbel gaan
en het volgende weekend naar een andere familiebubbel gaan, is dus niet toegelaten. Bij twijfel hierover of
indien er naar huis gegaan wordt langer dan 7 dagen, moet bij terugkomst een negatieve Covid-test voorgelegd
worden. Gezien de kwetsbaarheid van de bewoners vragen u met aandrang de thuisbubbel te respecteren en
zo weinig mogelijk of geen contact te zoeken met externen buiten deze bubbel.
3. Bezoek
Naaste familie mag op bezoek komen binnen Klim. Per bewoner mag er maximum één persoon als vast
knuffelcontact op bezoek komen en maximaal 1 andere persoon maar niet gelijktijdig. U laat op voorhand
aan de sociale dienst weten wie deze personen zijn.
Knuffelcontact = steeds dezelfde persoon uit de vaste familiebubbel, bezoek op afspraak, +/- 45
minuten, komt alleen, kan en mag de bewoner knuffelen en respecteert zo veel mogelijk de
veiligheidsregels.
Niet knuffelcontact = 1 persoon, steeds dezelfde persoon per periode van 14 dagen, komt alleen,
bezoek op afspraak, +/- 45 minuten, komt alleen en respecteert de veiligheidsmaatregelen!
Bezoek gebeurt alleen op afspraak zoals dit tot nu toe verloopt.
4. Dagbesteding en therapie
Er wordt in een beperkte capaciteit gewerkt met bewoners uit één en dezelfde leefgroep-bubbel.
5. Verplaatsingsattest
Indien u zich verplaatst van en naar het bezoek of voor het ophalen en terugbrengen van een bewoner naar
de voorziening kan u van Klim een attest krijgen waarin aangegeven wordt dat u zich verplaatst in het kader
van de ondersteuning van een persoon met een handicap in afspraak met Klim vzw.
Blijf gezond en zorg goed voor elkaar!
Gerd Demandt
Algemeen directeur
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