Bijgewerkte bezoekregeling 1 december 2020
Inleiding
Sinds 1 oktober 2020 is de bezoekregeling helaas weer een stuk beperkter naar aanleiding van de
toename van het aantal Corona besmettingen.
In deze regeling informeren we u over de voorwaarden die gelden.

Uitgangspunten van deze bezoekregeling
De bezoekregeling is gebaseerd op de adviezen van de regering.
Het welzijn van onze bewoners staat voorop. De bezoekregeling is erop gericht om een goede
balans te vinden tussen het welbevinden van de bewoner enerzijds, alsmede het
minimaliseren van risico’s voor alle betrokkenen, waaronder (andere) bewoners, naasten en
medewerkers;

Algemene voorwaarden voor bezoek

De bewoner heeft zelfstandig de keuze gemaakt of hij/zij bezoek wil
ontvangen. De bewoner mag max. 2 bezoekers per dag ontvangen.
De bezoeker(s) is/zijn vrij van klachten die duiden op COVID-19.

Aanmelding telefonisch via de verzorging is vereist

Het bezoek kan plaats vinden tijdens:
10.30-12.00, 15.00-17.00 en 19.00-20.30 uur

De bezoeker moet aanbellen en vult een checklist in. De
instructies van de medewerker worden opgevolgd. Registratie is
verplicht voor een eventueel bron- en contactonderzoek.

De bezoeker desinfecteert zijn of haar handen
De bezoeker gebruikt binnenshuis verplicht een mondkapje
De bezoeker loopt rechtstreeks naar het appartement.

De bezoeker houdt minimaal 1,5 meter afstand en houdt zich aan de
hygiëne-eisen

Bij een (vermoedelijke) besmetting van bewoner(s) kan de
bezoekregeling worden beperkt of opgeschort.

Algemeen:
Wij vertrouwen erop dat elke bezoeker zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en thuis blijft
bij klachten. Bij klachten kunt u zich laten testen; bel naar 0800-1202 (=GGD).
Bezoekers met klachten zoals hoesten, niezen of koorts kunnen wij niet toelaten.
Bent u op reis geweest in een gebied met code oranje of rood, dan kunt u pas 10 dagen
na terugkomst op bezoek komen.

Bezoekers
•

Bezoek is mogelijk op vastgestelde tijden tussen : 10.30 - 12.00 , 15.00 - 17.00
en 19.00 - 20.30 uur. Bezoekers die van ver komen kunnen in overleg van de tijden afwijken.
• Aanmelden via verzorging is vereist.
• Aantal bezoekers; In het appartement van de bewoner kunt u met max 2 personen (wonend
onder één dak), tegelijk op bezoek komen. Als u niet onder één dak woont geldt dat er max.
1 bezoeker per bezoektijd (met een maximum van 2 bezoektijden) welkom is.
• Iedereen is welkom, dus ook eigen kapper, kerkelijk bezoek e.d. met inachtneming van de
genoemde richtlijnen.

Ontvangst bezoekers en verplichtingen
Alle bezoekers vullen de checklist in, daarin wordt gevraagd of zij vrij zijn van klachten.
Bezoekers desinfecteren hun handen en dragen een mondkapje.
Bezoekers gaan rechtstreeks naar het appartement van de bewoner.
Bezoekers houden afstand tot medewerkers en andere bewoners (ook buiten).
Bezoek mag niet in de huiskamer komen, er is alleen bezoek mogelijk in het appartement van
de bewoner.
Tijdens het bezoek houdt u zoveel mogelijk 1,5 meter afstand en u houdt uw mondkapje op.
Bij bezoek op de kamer kan bezoeker gebruik maken van het toilet van de bewoner.

Procedure bij vertrek
De bezoeker gaat vanaf het appartement van de bewoner rechtstreeks naar de uitgang.
De bezoeker desinfecteert de handen, en kan zelfstandig de deur openen met behulp van de
tag die naast de deur hangt (in Masterlock).
De bezoeker verlaat direct het gebouw.

Wandelen en/of mee met bezoek:
• Hier gelden dezelfde richtlijnen zoals hierboven beschreven.
Belangrijk is dat wanneer u een bewoner meeneemt en deze heeft vervolgens nog contact
met anderen dat u dat voor uzelf noteert. Bij een eventuele besmetting is dat prettig voor
het bron- en contactonderzoek.
• Degene die de bewoner meeneemt moet er zelf op letten dat de bewoner niet in
contact komt met mensen met COVID-19 klachten.
• Er wordt een mondkapje gedragen door zowel bezoeker als door de bewoner en steeds
voldoende afstand gehouden met anderen.
• Buiten ons gebouw gelden de verplichtingen die vanuit de regering gesteld zijn.
Wij kunnen geen extra mondkapjes meegeven wanneer u bewoner ophaalt om anderen te
bezoeken. U zult hier zelf in moeten voorzien. Dit omdat wij in huis voldoende materiaal
beschikbaar moeten houden bij een eventuele uitbraak.

Wandelen en / of ophalen alleen tijdens de bezoektijden.

Vermijd drukke plekken.

Een mondkapje is verplicht.
Als u vermoedt dat de bewoner tijdens het wandelen in aanraking is
geweest met het virus, meld dit dan direct. Mogelijk is isolatie dan
nodig om anderen te beschermen.

