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VERKLARING OP EER
Ondergetekende,
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres :
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
telefoonnummer :
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bezoeker van :
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
verklaart hierbij dat hij/zij:
 Als lid van de bubbel van de bewoner gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen
vertoont (o.a. aanhoudende hoest, kortademigheid, pijn op de borst, geur- of smaakverlies, koorts,
keelpijn, spierpijn, buikloop …), de laatste 14d niet teruggekeerd is uit een oranje of rode zone (buitenland)
en de laatste 14 dagen niet positief getest op COVID-19, noch een laag/hoog-risicocontact is en/of
negatieve tests kan voorleggen. Als hij/zij positief getest is geweest, kan hij/zij enkel terug op bezoek
komen als uw huisarts inschat dat je niet meer besmettelijk bent en u de vooropgestelde richtlijnen (testing,
isolatie) correct nageleefd hebt.
 De voorbije 14 dagen geen contact heeft gehad met een persoon besmet met het Covid19-virus of een
vermoeden van besmetting met dit virus.
 Indien u behoort tot een risicogroep (ouderen, personen met hart- en vaatziekten, chronische
aandoeningen) bent u op de hoogte van de mogelijke gevaren/ risico’s verbonden aan dit bezoek. Het
woonzorgcentrum kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld.
 De algemene richtlijnen van de overheid (max. 1 persoon in de ‘bubbel’, exclusief kinderen < 12 jaar)
respecteert.
 In kennis is gesteld van de hygiënische maatregelen en afspraken die dienen genomen te worden en deze
zal respecteren voor, tijdens en na het bezoek.
 Op de hoogte te zijn dat fysiek contact tijdens het bezoek verboden is en de social distancing (min 1,5m)
zal bewaren.
 Op de hoogte is dat er geen bezoek bij bewoners met een (vermoedelijke) COVID-19 besmetting mogelijk
tot minstens 14 dagen na start van de symptomen en tot einde van de symptomen, uitgezonderd in
hoogstnoodzakelijke – zoals bv. palliatieve of kritieke – situaties (enkel met toestemming Directeur en
Coördinerend Raadgevende Arts)
en dat hij/zij geen bezoek brengt indien één van hogergenoemde symptomen of situaties zich alsnog
voordoet.
Hij/zij is er zich van bewust, dat bij het niet naleven van de hygiënische maatregelen en afspraken tijdens
dit bezoek, dit tot gevolg heeft dat de bewoner opnieuw 14 dagen in isolatie dient te verblijven (richtlijnen
overheid) en dat hij/zij als gevolg hiervan de toegang kan geweigerd worden tot het woonzorgcentrum voor
bezoek.
Opgemaakt te…………………………………… op ……………………………
Handtekening, (voorafgaand ‘gelezen en goedgekeurd’)

