
 

 

donderdag 28 mei 2020 

Betreffende: Permanentieregeling op weekdagen en in het weekend 

Beste familie, 

De permanentieregeling op weekdagen en in het weekend wordt gewijzigd. Dit heeft bijgevolg een 
invloed op het afgeven van kaarten, bloemen, droge voeding, tekeningen, cadeaus,… Ook de 
organisatie van het wasgoed werd gewijzigd. We lijsten de afspraken even op.  

1. Het afgeven van kaarten, bloemen, droge voeding, tekeningen, cadeaus,…  is vanaf maandag 
18 mei 2020 tijdens weekdagen mogelijk tussen 08u30 en 16u30 en in het weekend tussen 
08u30 en 17u.  Dit zijn tevens de uren van de permanentie, waarbij er steeds een medewerker 
aanwezig is die jullie contacteren bij vragen of onduidelijkheden op het algemene 
telefoonnummer: 016 47 98 10. Vooraf telefonisch verwittigen om iets af te geven is niet 
nodig. 
 
Het is hierbij heel belangrijk om een correcte handhygiëne toe te passen en de 1,5 meter 
afstand te respecteren bij overhandiging.  
 

2. Het ophalen en brengen van wasgoed blijft mogelijk, maar ook dit werd gewijzigd en kan vanaf 
maandag 18 mei 2020 enkel nog op maandag en donderdag tussen 14u en 16u. Gelieve 
vooraf, tussen 10 en 11uur, te verwittigen indien u de was wenst te komen ophalen of terug 
brengen. Dit kan op het algemene telefoonnummer: 016 47 98 10.  
 
Het is hierbij heel belangrijk om een correcte handhygiëne toe te passen en de 1,5 meter 
afstand te respecteren bij overhandiging.  
 
Voor jullie als familie is het verder ook belangrijk dat:  
- de was niet opgeschud wordt bij het invoeren in de wasmachine,  
- er gewassen wordt op een zo hoog mogelijk programma (bij voorkeur 60°),  
- de was bij voorkeur in de droogkast gedroogd wordt, 
- de propere was opgeborgen wordt in een propere plastieken zak en vervolgens in een  
  tweede propere plastieken zak verpakt wordt, 
- de plastieken zakken van het vuile linnen niet hergebruikt worden en 
- er steeds handhygiëne toegepast wordt. 

Bedankt voor jullie begrip en medewerking! 

 

Alexandra Carvignese 
Sociale Dienst WZC Keyhof 


