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Nieuwendijk, 11 juni 2020
Betreft: versoepeling bezoekregeling Altenastaete woon/thuiszorg

Beste bewoner en/of contactpersoon,
Minister Hugo de Jonge heeft aangegeven dat de bezoekregeling in het verpleeghuis verder
uitgebreid kan worden vanaf 15 juni 2020 indien het verpleeghuis coronavrij is. Gezien het feit dat
Altenastaete in de gelukkige omstandigheden is dat wij (nog steeds) coronavrij zijn gebleven, zijn wij
heel erg blij voor onze bewoners en contactpersonen dat er weer een verruiming van de
bezoekregeling mogelijk is.
Wat houdt dit vanaf 15 juni 2020 concreet in:
- Iedere bewoner mag max. 3 vaste bezoekers aanwijzen die op bezoek mogen komen. De
vaste bezoekers zullen worden vastgelegd in het zorgleefplan. Per bezoek mogen max. 1-2
bezoekers aanwezig zijn. Het bezoek is max. 1 x per dag toegestaan.
- Deze vaste bezoekers dienen telefonisch een afspraak te maken met het verzorgend
personeel omtrent het tijdstip van bezoek, opdat niet alle bezoekers tegelijk komen.
- De vaste bezoekers hebben de checklist (zie bijlage) voorafgaand aan het eerste bezoek,
ingevuld en alle vragen met nee kunnen beantwoorden. Deze checklist wordt aan het
verzorgend personeel overhandigd. Ieder volgend bezoek zal gevraagd worden of er
veranderingen zijn in de situatie.
- De vaste bezoekers bellen aan bij de voordeur en worden door verzorgend personeel
gevraagd naar eventuele klachten. Indien geen klachten mogen de bezoekers naar binnen.
Het verzorgend personeel neemt dan de temperatuur op.
- Indien er klachten zijn of temperatuursverhoging (boven 37,5 graden Celsius) worden de vaste
bezoekers gevraagd preventief thuis te blijven en zullen niet toegelaten worden.
- Indien de vaste bezoekers toegelaten kunnen worden desinfecteren de vaste bezoekers direct
de handen met de daarvoor klaarstaande handdesinfectie.
- Bij bezoek aan een niet goed instrueerbare bewoner moet een mondkapje gedragen worden.
- De vaste bezoekers gaan na handdesinfectie (en evt. mondkapje) direct naar het appartement
van de bewoner die hij/zij wil bezoeken. Hierbij is geen contact met andere bewoners en/of
verzorgend personeel.
- Fysiek contact tussen bewoner en bezoekers vindt zo min mogelijk plaats. Er wordt zoveel
mogelijk de afstand van minimaal 1,5 meter in acht genomen. Indien de 1,5 meter niet in acht
wordt genomen moeten de bezoekers dit aangeven aan verplegend personeel bij
binnenkomst en moeten zij een mondkapje dragen dat door het personeel verstrekt wordt.
- Aan het einde van het bezoekuur geven de vaste bezoekers via het alarmoproepsysteem van
de bewoner aan dat hij/zij naar de uitgang komt.
- De vaste bezoekers gaan na het bezoek rechtstreeks naar de uitgang en worden buiten
gelaten door het verzorgend personeel.
- Het evt. gebruikte mondkapje moet gedeponeerd worden in de daarvoor bestemde opvangbak
bij de uitgang.

-

-

Het Is mogelijk voor bezoekers, verzorgend personeel of vrijwilligers en bewoners om samen
een wandeling te maken. Hiervoor zijn een aantal randvoorwaarden opgesteld:
• De bezoeker, zorgmedewerker of vrijwilliger voldoet aan de algemeen geldende
randvoorwaarden voor bezoek (zie punten hierboven)
• De bezoeker, zorgmedewerker of vrijwilliger en/of bewoner houden gedurende deze
wandeling, zoveel mogelijk, anderhalve meter afstand tot elkaar en tot andere burgers.
• De bezoeker, zorgmedewerker of vrijwilliger en/of bewoner bezoeken geen drukke
Plekken (winkels, kappers, op bezoek bij familie ed).
Met de pedicure en kapster zijn afspraken gemaakt over het weer kunnen bezoeken van
onze bewoners. Het is wel zo dat er maar 1 vaste pedicure en kapster binnen mogen komen
per locatie.
Ook vrijwilligers mogen weer, indien klachten vrij, op de locatie werkzaam zijn.

Bij twijfel over COVID-19 klachten en/of het niet nakomen van bovenstaande regels kan het
verzorgend personeel u de toegang weigeren.

Een verdere versoepeling van de bezoekregeling is afhankelijk van het verloop van de huidige
versoepeling. Altenastaete moet minimaal 2 weken een bestaande situatie handhaven alvorens
verdere versoepeling door te kunnen voeren . Wij zullen iedere stap in het verder versoepelen van de
bezoekregeling in overleg doen met de cliëntenraad.
Wij verwachten een positieve bijdrage van u allen door u te houden aan de hygiënerichtlijnen. Samen
kunnen we er voor zorgen dat het weer fijn is om elkaar te kunnen zien en blijven zien.

Met vriendelijke groet,

I.E. de Waal
Directie Altenastaete Woon/thuiszorg

