Welkom terug!
We zijn erg blij dat we stap voor stap weer beperkt bezoek mogen toelaten.
Om het risico op besmetting met het coronavirus voor bewoners, uzelf en
zorgmedewerkers zo klein mogelijk te houden, moeten bezoekers zich aan
een aantal regels houden. We begrijpen heel goed dat deze regels lastig kunnen
zijn. Maar ze zijn nodig. We hopen dat u begrip heeft voor de noodzaak ervan
en vertrouwen op uw medewerking. Want we kunnen het alleen samen.

Bezoekregels
 Per bewoner mogen meerdere vaste bezoekers op bezoek komen.
Per bezoek mogen dit maximaal 2 personen zijn.
 Vooraf aanmelden voor bezoek is noodzakelijk.
K
 rijgt u als vaste bezoeker gezondheidsklachten, zoals verkoudheid, koorts,
hoesten of niezen, dan moet u wachten totdat deze klachten verdwenen zijn.
U kunt uw bezoek dan tijdelijk overdragen aan een vervanger, die geen
gezondheidsklachten heeft zoals verkoudheid, koorts, hoesten of niezen.

Bij binnenkomst
E
 en medewerker heet u welkom, kijkt na of u zich als vaste bezoeker
(of tijdelijke vervanger) heeft aangemeld en neemt de checklist met u door.
Deze checklist wordt voorafgaand aan het bezoek aan u gestuurd.
U
 wast of desinfecteert uw handen en als dit met u is afgesproken, doet u een
mondkapje op dat u van ons krijgt. U moet het mondkapje tijdens het hele bezoek
ophouden. Ook is het belangrijk om uw gezicht niet aan te raken.
U
 wordt door een zorgmedewerker of gastvrouw naar de kamer of woning begeleid.
 U mag niet in de gemeenschappelijke ruimten van de woningen komen.
U
 mag attenties meenemen. Bloemen graag in papier verpakken.
U
 mag geen zelf klaargemaakt eten en drinken meebrengen.
H
 uisdieren mogen niet naar binnen.

1,5 meter

Tijdens het bezoek
H
 oud altijd 1,5 meter afstand van uw naaste. Wij begrijpen dat dit een moeilijke
opgave is, maar om besmetting te voorkomen is afstand houden echt nodig.
U
 heeft geen contact met andere bewoners.
U
 heeft geen uitgebreid contact met medewerkers. U kunt telefonisch of
per e-mail overleggen over de zorg van uw naaste.
H
 et restaurant is gesloten tijdens de bezoektijden.
E
 r is helaas geen algemeen toilet beschikbaar tijdens het bezoekuur.
Wij adviseren om vóór het bezoek thuis naar het toilet te gaan.

Bij vertrek
H
 oud afstand bij het afscheid nemen van uw naaste.
U
 volgt de kortste route naar de dichtstbijzijnde uitgang en houdt daarbij
de 1,5 meter afstand aan.
H
 eeft u bij aankomst een mondkapje ontvangen? Dan doet u deze buiten af en
gooit u weg in de daarvoor bestemde prullenbak.
W
 ilt u naar aanleiding van het bezoek iets laten weten aan de zorgmedewerkers?
Dan kunt u even bellen of een mailtje sturen.

Heeft u vragen?
Stel ze gerust aan de leidinggevende van de locatie. U kunt ook een
e-mail sturen naar corona@beweging3.nl. Wij beantwoorden uw vraag
zo snel mogelijk, meestal binnen twee dagen.

