
 

      

  Bezoekersinformatie                                                            2 maart 2021 

         Inmiddels zijn de bewoners van onze verpleeghuizen en veel medewerkers op 
         vrijwillige basis gevaccineerd. Dat is heel fijn, maar dit betekent niet dat de 
         richtlijnen veranderen. Daarvoor is het aantal besmettingen in het land te hoog. 
         Ook is nog niet duidelijk of iemand die gevaccineerd is, het virus nog wel over kan 
         dragen. We kunnen niet voorzichtig genoeg zijn en medewerkers houden zich aan 
         alle voorzorgsmaatregelen om zo veilig mogelijk zorg te verlenen.  

         Bezoek welkom  
         Voor het welzijn van onze cliënten is het belangrijk dat zij bezoek kunnen ontvangen.  
         Bezoek is dan ook zeer welkom. Ter bescherming van onze kwetsbare cliënten, 
         hebben wij de medewerking van bezoekers heel hard nodig. Het is belangrijk dat  
         iedereen zich aan de richtlijnen houdt. Houdt u rekening met elkaar en volgt u  
         s.v.p. de instructies van onze medewerkers op. 
 

         Wat zijn de algemene richtlijnen voor bezoekers: 

- Er is slechts 1 bezoeker per cliënt per dag welkom.  

- Bezoekers zijn vrij van klachten die kunnen duiden op covid-19.  

- Bezoekers vullen bij binnenkomst het registratieformulier in. 

- Bezoekers wassen of desinfecteren bij binnenkomst en bij vertrek de 
handen. 

- Iedereen houdt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand. 

- Het dragen van een mondkapje is verplicht voor bezoekers en 
medewerkers. Bezoekers krijgen bij binnenkomst een mondkapje. 

- De gezamenlijke woonkamers zijn niet toegankelijk voor bezoek. 

- De algemene ontmoetingsruimtes en de tuin zijn toegankelijk voor 
bezoek. 

- Bezoek kan een cliënt begeleiden bij een wandeling buiten. 

- Vanzelfsprekend geldt ook hier het gebruik van papieren zakdoekjes en 
niezen en hoesten in de elleboog. 

- Wij raden het ten zeerste af om een cliënt mee naar huis te nemen. Bij 
terugkomst blijft deze 10 dagen in quarantaine op de eigen kamer en 
meedoen aan activiteiten is dan niet mogelijk. 
 

Hebt u (lichte) klachten kom dan niet op bezoek maar laat u eerst testen door 
de GGD.  

 
Wij wensen u een fijn bezoek en hopen op uw begrip.  
Voor vragen kunt u op werkdagen contact opnemen met het Cliënt Service 
Bureau op: 020 592 54 20 of csb@zgao.nl. De receptiemedewerkers in de 
huizen zijn ook altijd op de hoogte van de meest actuele informatie.  
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