Bezoekregeling
Maximaal 1 bezoeker per dag
Onze bewoner mag maximaal 1 vaste bezoeker per dag op afspraak ontvangen. De
huiskamer is tijdelijk gesloten voor bezoek.
Wij voelen ons maatschappelijk verantwoordelijk om bezoekers nadrukkelijk te vragen zich
aan deze maatregel te houden. Ook als u een bezoeker naar de locatie vervoert.
In bijzondere situaties is in overleg maatwerk mogelijk.
Deze maatregel duurt tot nader order. We hopen dat we deze maatregel snel weer wat
kunnen versoepelen voor onze bewoners.
Wij vragen u als bezoeker te allen tijde 1,5 meter afstand te bewaren tot anderen in onze
woonzorgen én tot onze bewoner waar u op bezoek komt. Tevens vragen wij u, als u op
bezoek komt, de algemene hygiënemaatregelen in acht te nemen:
•
•
•
•
•
•
•

stel uw bezoek uit bij (milde) klachten
draag verplicht een mondmasker (per 17-01-2021 wordt dit aangereikt door de
verzorgende)
was of desinfecteer regelmatig uw handen
hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
gebruik papieren zakdoekjes
schud géén handen
voorkom groepsvorming

We maken u erop attent dat het bezoekersbeleid kan veranderen als er sprake is van een
verdenking of een besmetting in één van onze woonzorgen. Wij vragen om uw begrip en
medewerking.

Besmetting of verdenking?
Mocht zich een verdenking of een besmetting met het coronavirus van een medewerker
of bewoner voordoen, nemen wij uiteraard direct passende maatregelen. Ons streven is
om sluiting van onze woonzorgen zoveel mogelijk te voorkomen. Per woonzorg zal de
situatie in kaart worden gebracht en besluit tot quarantaine- of isolatiemaatregelen
waarbij wordt afgewogen wat nodig en verantwoord is om verdere verspreiding van het
virus te voorkomen en gelijktijdig de impact voor bewoners en medewerkers tot een
minimum te beperken. Bewoners en/of 1e contactpersonen worden zo snel mogelijk
persoonlijk geinformeerd.

Quarantaine
Wanneer besloten wordt tot quarantainemaatregelen, mag een bewoner bezoek
ontvangen. Wij zullen u vragen om dit dan te beperken tot 1 vaste bezoeker per dag op
afspraak. Tijdens dit bezoek wordt u verzocht het dragen van mondkapje, handschoenen
en halterschort die door de verzorgende worden aangeboden.

Geïsoleerde verzorging
Wanneer een bewoner geïsoleerd verzorgd wordt, mag een bewoner bezoek ontvangen.
Wij zullen u vragen om dit te beperken tot 1 vaste bezoeker per dag op afspraak. Tijdens
dit bezoek wordt u verzocht het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen
(mondkapje, handschoenen, isolatieschort met lange mouwen). Deze middelen worden
door de verzorgende aangeboden aan u.

