

Onze
bezoekregeling
Mama en papa zijn ALTIJD welkom op onze
afdeling, dag en nacht. Jullie horen er gewoon
bij en zijn dus GEEN bezoekers.

Bezoekers zijn welkom
tussen
15u en 17u

Om jullie baby en zijn/haar vriendjes rust te
gunnen zijn er belangrijke afspraken voor de
bezoekers:


Bezoekers blijven NIET alleen bij
baby en wandelen NIET alleen
door de afdeling.



De baby blijft tijdens het bezoek in
zijn bedje liggen. De baby wordt dus
niet uit het bed genomen om te
verluieren en krijgt geen voeding
tijdens het bezoek.



Bezoekers gaan NIET naar de andere
baby’s kijken.



Tijdens het bezoek wordt de baby
NIET voor het raam gezet.

+
18u30 en 20u

We rekenen erop dat jullie als ouders mee de
verantwoordelijkheid dragen voor het naleven
van onze bezoekregeling.

Welkom voor bezoek: grootouders, familie en
vrienden (ouder dan 14 jaar).

Uiteraard mag broer of zus de baby ook een
bezoekje brengen.

Een bezoekmoment duurt 30 minuten. We
vragen om het bezoek te beperken tot
maximaal vier personen per keer, steeds
begeleid door de ouder(s).
Komen mama en papa samen kijken? Dan
kunnen jullie dus maximaal twee bezoekers
meenemen. Gelieve bezoekjes
aaneensluitend in te plannen.
Een verkouden of zieke bezoeker wordt
uiteraard niet toegelaten.
Het is belangrijk dat zowel jullie als de
bezoekers bij ieder bezoekmoment telkens de
handen goed wassen en drogen.

Bezoekers zijn
welkom tussen
15u en 17u
+
18u30 en 20u

Hebt u vragen of
opmerkingen?
Spreek de verpleegkundige van de
dienst aan. Zij of hij zal u met raad
en daad bijstaan.
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