Nieuwe bezoekregels
We zijn blij met de voorzichtige versoepeling van de corona-maatregelen, zodat u uw naaste weer
kunt bezoeken of een wandeling kunt maken. Om een mogelijke besmetting te voorkomen zijn de
bezoekmogelijkheden nog beperkt en vragen we u onderstaande regels te volgen.

Fijn u
weer te
zien!

Deze ongebruikelijke manier van bezoeken kan u emotioneel raken. Misschien heeft u na uw bezoek
behoefte om met iemand te praten? Neemt u dan contact op met de woonzorgbegeleider.

Algemeen
B
 ewoners mogen één vaste bezoeker ontvangen. Dit is dus de enige bezoeker van uw naaste.
A
 ls vaste bezoeker maakt u van te voren telefonisch een afspraak.
M
 aak geen gebruik van het toilet op de locatie, tenzij dit niet anders kan. Meld toiletgebruik bij de bezoekregisseur,
zodat het toilet schoongemaakt kan worden.
H
 et meebrengen van presentjes en voorverpakte etenswaren is toegestaan. Het meebrengen van huisdieren niet.
H
 et bezoekmoment is niet de juiste gelegenheid om met medewerkers over de zorg van uw naaste te overleggen.
Doe dit na afloop telefonisch of via de mail.
B
 ij coronaverschijnselen annuleert u de bezoekafspraak.
In
 geval van besmetting(en) kan een afdeling/woning gesloten worden. De bezoekmogelijkheid op die afdeling/woning kan
tijdelijk stoppen.

Bij de ingang

woonzorglocatie

ingang

gezamenlijke ruimte

D
 e bezoekregisseur vraagt
u naar uw gezondheid en
uw klachten en geeft u een
mondkapje;
B
 ij geen klachten wordt
u naar het appartement
begeleid. Op het afge
sproken tijdstip wordt
u ook weer opgehaald en
naar de uitgang begeleid.
P as handhygiëne toe bij
binnenkomst en bij
vertrek.
D
 raag een mondkapje
indien u
> Een bewoner bezoekt die
de instructies van afstand
houden niet kan begrijpen.
> Geen 1,5 meter afstand
kunt houden, zoals bij
het wandelen met een
rolstoel.
> Dat zelf wenst.

uitgang

1,5 meter

welkom

Tijdens uw bezoek
H
 eeft u hulp nodig of wilt u uw
bezoek eerder eindigen? Gebruik de
zorgoproep om contact te maken
met de medewerker van de woning.
B
 lijf in het appartement van uw
naaste tijdens het bezoek. Bezoek
dus geen andere ruimtes, zoals de
gezamenlijke huiskamer.

gezamelijke ruimte

H
 oudt u zoveel als mogelijk is
aan de 1,5 meter afstand tot uw
naaste. Dat zal niet altijd mogelijk
zijn, maar is wel het streven.

1,5M

1,5M



Bij het vertrek
U
 wordt opgehaald
door onze bezoek
regisseur op het
afgesproken
tijdstip.
U
 reinigt uw
handen met het
daarvoor bestemde
materiaal.
U
 verlaat het
gebouw en het
terrein en blijft niet
napraten.

 ls er tijdens uw bezoek zorg
A
moet worden verleend, dan
houdt u 1,5 meter afstand tot de
zorgmedewerker.
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