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Beste medewerker

De Raad van Maatschappelijk Welzijn heeft beslist een tijdelijke ordemaatregel uit te voeren. Volgende
maatregelen dienen door jullie toegepast te worden, ingaande vanaf vrijdag 19-02-2010 tot nader bericht.

Bij vragen door bewoners en/of familie met betrekking tot genomen maatregelen dienen jullie altijd te verwijzen
naar de nota ter beschikking aan de ingang van het gebouw enerzijds en anderzijds de nota ter beschikking
gesteld aan elke bewoner en/of zijn of haar familie.

Afspraken betreffende bezoekuren dienen strikt gehanteerd te worden. Dit wil zeggen opening van het gebouw
vanaf 8h 's morgens tot 22h 's avonds. Bezoekers die zich buiten deze uren wensen te begeven in het gebouw
dienen contact op te nemen met de verpleegafdeling of zich aan te melden aan de slagboom.

Ten einde de veiligheid van personeelsleden, bewoners en familie te garanderen zal er vanaf 19/02/2010
toezicht en controle aan de ingang van het gebouw georganiseerd worden door een externe bewakingsfirma.

Alle medewerkers dienen echter ook de nodige aandacht te besteden aan het sluiten van alle andere
toegangsdeuren tot het gebouw (personeelstoegang kelderniveau en toegangsdeur leveranciers).

Bij onregelmatigheden dient u tijdens de kantooruren op weekdagen contact op te nemen met de politie (lOl ).
Buiten de kantooruren en het gehele weekend neemt u contact op met de bewakingsagent.

Indien de personen waarvoor de ordemaatregel van toepassing is, telefonisch contàct zoeken met de
verpleegafdeling wordt er altijd doorverwezen naar hetzij de instellingsverantwoordelijke Rob Geurts, de
hoofdverpleegkundige Leon Vandebergh of de maatschappelijk werkers (Dirk Remans en Ludwig Leyssens).

Na concrete afspraken met Rob Geurts , Leon Vandebergh en/of maatschappelijk werkers (Dirk Remans en
Ludwig Leyssens) kunnen bewoners die dit wensen afgehaald en / of teruggebracht worden aan de slagboom
door de personen waarvoor de ordemaatregel van toepassing is. De bewoner wordt altijd begeleid door 2
medewerkers.

Vriendelijke groet

Rob Geurts

Instellingsverantwoordelijke


