
 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte bewoner, 
 
Betreft ons woonzorghuis blijven de eerdere maatregelen van kracht om onze bewoners 
maximaal te beschermen. 
Er geldt een algemeen bezoekersverbod. 
 
Wat betekent dit voor jullie, residenten van Aurelius? 
 

 Geen toegang tot ons onthaal. 
 Geen eucharistievieringen. 
 Sluiting van onze bar. 

 
Vanaf woensdag 25 maart zullen we genoodzaakt zijn om ons restaurant te sluiten alsook de 
bibliotheek en wellness ruimte (zwembad, sauna). 
Deze ruimtes mag je dan ook niet meer betreden. 
Deze maatregel willen we toepassen om jullie maximaal te beschermen. 
 
We zijn ons intussen aan het voorbereiden om de maaltijden per appartement te verdelen. 
Vanaf woensdag 25 maart zullen de porties worden verdeeld in wegwerpmateriaal waarvoor 
we genoodzaakt zijn een supplement aan te rekenen van 1,00 € per maaltijd. 
 
Technische interventies lopen door en kunnen jullie telefonisch doorgeven tijdens de 
kantooruren (tussen 9u en 12u en van 13u30 tot 16u) op het algemeen nummer 
015/76.79.80  We moeten ons wel beperken tot het hoogst noodzakelijke. 
 
Uiteraard blijft onze noodoproep in werking en zullen wij ter plaatse komen indien nodig. 
 
Algemeen is het aangeraden dat jullie ook enkele voorzorgsmaatregelen nemen. Dit was al 
volop in de media. 
 

 Ontvang GEEN bezoek. 
 Laat je boodschappen voor de deur afzetten. 
 Ga NIET samen met anderen in de lift. 

 
 Was je handen regelmatig met water en vloeibare zeep. 
 Vermijd handen geven. 
 Hoest of nies in een papieren zakdoekje en gooi dit onmiddellijk in een gesloten 

vuilnisbak. Heb je geen zakdoek, hoest of nies dan in de binnenkant van je elleboog. 
 Blijf thuis als je ziek bent.  
 Vermijd nauw contact met personen die ziek zijn. Probeer een afstand van 1,5 meter te 

houden. 
 Raak je gezicht niet aan met je handen. 
 Vermijd contact met kinderen onder de 16 jaar! 
 Vermijd bijéénkomsten zoveel mogelijk. 

 



 

Wij hopen samen met jullie dat deze toch wel uitzonderlijke periode snel voorbij zal zijn. 
Dit kan enkel lukken als iedereen zijn “gezond verstand” gebruikt en de aanwijzingen strikt 
opvolgt! 
 
Met vriendelijke groeten,  
 
uw zorgteam Huyze De Pauw. 
 


