INSTRUCTIES VEILIG BEZOEK:

Waar moet ik mij als
bezoeker aan houden?
We doen een groot beroep
op u om onderstaande regels
strikt te volgen. De regels zijn
opgesteld voor de veiligheid van
uzelf, uw naaste en onze
medewerkers. Houd u zich
daarom strikt aan de instructies
van onze medewerkers.

Verplicht gebruik mondkapje

De bezoekregeling is
opgesteld door de Raad

van Bestuur in overleg met

• U ontvangt van ons een mondkapje. Deze blijft tijdens uw
bezoek aan de locatie op.
• Wanneer u gaat zitten op 1,5 meter afstand van andere
personen, dan mag het mondkapje af (bijv. om koffie te
drinken). Raak uw mondkapje alleen aan bij de oorlussen
wanneer u deze op of af doet.

Directie Zorg, Ondernemingsraad (OR),
cliëntenraden en de Verpleegkundige &
Verzorgende Adviesraad
(VVAR).

Bezoekregeling Magentazorg
• Per bewoner zijn 2 bezoekers toegestaan.
• U hoeft geen afspraak te maken voordat u uw familielid
komt bezoeken.
• Elk verpleeghuis heeft op maat ruime bezoektijden.
• Heeft u of iemand van uw huishouden (milde) klachten,
zoals neusverkoudheid en/of koorts, dan mag u niet op
bezoek komen.
• Is er een besmetting van het coronavirus binnen een
verpleeghuislocatie vastgesteld? Dan is bezoek tijdelijk niet
welkom. Het crisis uitbraakteam beoordeelt dit per geval.
De contactpersonen worden hierover persoonlijk geïnformeerd.
• Wanneer u in afwachting bent van de uitslag van een
coronatest, bent u niet welkom op de locatie. U bent weer
welkom bij een negatieve testuitslag en als u vrij bent
van klachten.
• Een ieder is verantwoordelijk de bezoekregeling te respecteren
en hier zorgvuldig mee om te gaan, waarbij het bezoeken van
onze locaties (met ‘besmettingsgevaar’) op eigen risico is.

Maatregelen RIVM

Wij vragen u altijd de volgende maatregelen in acht te nemen:

Voor het bezoek
• U dient vrij te zijn van klachten die kunnen duiden
op het coronavirus.
• U bent 7 dagen in de week welkom binnen de bezoektijden.
Een afspraak maken is niet nodig.

Bij binnenkomst
• Er wordt gevraagd of u klachten heeft, die overeenkomen
met het ziektebeeld van corona.
• U dient uw gegevens te registreren bij binnenkomst. Hiervoor
ligt een registratieformulier bij de toegang van iedere locatie.
• U desinfecteert uw handen.

Tijdens het bezoek
• Het bezoek vindt plaats op 1,5 meter afstand, ook van de
zorgmedewerker en andere bezoekers. Er vindt geen fysiek
contact plaats tussen bewoner en bezoeker.
• Vragen aan de zorgmedewerker kunt u per mail of telefonisch
stellen.
• Een stukje lopen of naar buiten mag. Vermijd drukke plekken
en neem de anderhalve meter afstand in acht.
• Is 1,5 meter afstand niet mogelijk, gebruikt dan een mondkapje
voor zowel u als onze bewoner/uw naaste.

Desinfecteer uw handen
.

Houd 1,5 meter afstand van elkaar
Hoest en nies in de elleboog

Na het bezoek

Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze meteen weg

• Verlaat het verpleeghuis rechtstreeks na afloop van het bezoek.

