
Beste bezoeker(s), 

Ook wij hebben een aantal maatregelen moeten treffen in verband met het covid-19 virus. 
Wij vragen u, voor de veiligheid van uw dierbare en onze medewerkers, zich strikt aan deze 
maatregelen te houden. Bij voorbaat hartelijk bedankt. 

Opname 

- Toekomstige bewoners moeten worden getest op covid-19, alléén bij een negatieve test 
kan er tot opname worden over gegaan. 

Bezoek 

- Bij de opname wordt er besproken welke mensen er op bezoek mogen.  
- Twee bezoekers per bewoner op hetzelfde tijdstip met een maximum van 4 personen per 

dag. 
- Wanneer u via de voordeur binnenkomt dan dient u uw handen te ontsmetten, u bent 

verplicht om een mondkapje te dragen totdat u op veilige afstand plaats neemt in de 
bewoners-kamer. 

- Het bezoek vindt plaats op de bewoners-kamers.  
- Bewoners mogen helaas niet mee naar buiten/huis worden genomen. 
- Bezoekers mogen alléén van het toilet in de bewoners-kamer gebruik maken.  
- Na elke toiletgang reinigt de bezoeker de bril. Hiervoor liggen er natte doekjes bij het 

toilet. Deze mogen NIET doorgespoeld worden  
- Bezoekers mogen niet in andere ruimtes dan de bewoners-kamer komen.(behalve in de 

rookruimte)  Drinken voor bezoekers wordt door de vrijwilliger aangeboden en neergezet. 
De bezoeker kan het dan zelf pakken. 

- Bezoekers kunnen (tegen een kleine betaling) mee eten indien de werkzaamheden van de 
vrijwilligers dit toelaat. 

- Het is verplicht om bij vertrek uit de bewoners-kamer tot buiten de voordeur een 
mondkapje te dragen. 

- Bij een (naderend) overlijden zal de coördinator de geldende bezoek regels eventueel 
aanpassen (versoepelen). 

Bij eventuele besmetting 

- Wij vertrouwen er op dat u bij verkoudheidsklachten niet op bezoek komt.  
- Bij verdenking van besmetting met Covid-19 worden direct maatregelen genomen 

volgens de richtlijnen van het RIVM.  
- Bij besmetting van een bewoner wordt deze uitgeplaatst tenzij alles er op wijst dat de 

bewoner snel zal overlijden. 
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