BABBELBOXENZIEKENHUISBREED:
WERKINGENRESERVATIE


De babbelbox is een coronaveilige en private
bezoekruimte, waar ontmoetingen in een aangename
setting kunnen plaatsvinden.
De babbelboxen staan in de patio en kregen de namen Hallerbox
en Duinbox.
De babbelboxen worden prioritair ingezet op
weekdagen. Tijdens de week worden de tijdssloten
verdeeld over de verschillende verpleegeenheden.
Zo creëren we een extra aanbod naast de bezoekmomenten
tijdens het weekend. Voor speciale gelegenheden (bv.
verjaardag) tijdens het weekend, kan u een babbelbox reserveren
via de maatschappelijk werker.
We vragen om uw reservatie op donderdag vóór
12 uur in te voeren, zodat we dit integreren in de
revalidatieplanning van de revalidant.
Elke revalidant heeft recht op één bezoekmoment per 14 dagen in
een babbelbox.

Reserveer uw tijdslot via de link van de juiste verpleegeenheid!
Klik hier voor D100.
Klik hier voor D200.
Klik hier voor D300.
Klik hier voor D500.

Welke bezoekers worden toegelaten?
Bezoekers van dezelfde bubbel (wonen onder hetzelfde
dak). Maximum:
2 volwassenen en 1 kind (-21 j.)
1 volwassene en 2 kinderen (-21 j.)
2 volwassenen
Bezoekers die NIET onder hetzelfde dak wonen, maar wel
enige knuffelcontact zijn.
Maximum 2 personen.
Welke afspraken gelden er?

Elke bezoeker draagt een mondmasker bij het betreden van het
ziekenhuis. Ook tijdens het bezoekmoment in de box houdt
iedereen het masker aan.
Bij aankomst ontsmet u uw handen. U desinfecteert de box
met het aanwezige materiaal vóór én na uw bezoek.
Eten en drinken is niet toegestaan in de box.
Aanwezige kinderen kunnen niet rondlopen en moeten in de
box blijven tijdens het bezoekmoment.
Een bezoek in de box duurt 50 minuten. Tussen elk bezoek is
er veiligheidshalve 10 minuten buffertijd.

Indien u niet over een computer beschikt, kunt u op maandag en
dinsdag tussen 10-12 uur telefonisch reserveren via 02 531 53 35.

Dit project werd mee gerealiseerd met
steun van de Koning Boudewijnstichting.

Deze regeling geldt vanaf 24 april 2021.

