
                                                                                   

Laatste update 30 juni 2020 

 
Het coronavirus en de richtlijnen die nodig blijven voor bezoekers 

Vanaf 1 juli mogen de deuren van de verpleeghuizen van het kabinet open voor meer 
bezoekers. Wel onder voorwaarden dat het verpleeghuis vrij is van besmettingen, 
dat 1,5 meter afstand wordt gehouden en dat de hygiëneregels worden opgevolgd. 
Wij zijn blij met deze stap omdat bezoek fijn is voor onze bewoners, revalidanten en 
hun familie. Ondertussen blijft het spannend want het virus is nog niet weg. Het 
risico op besmetting voor cliënten en medewerkers blijft bestaan. Daarom blijven wij 
voorzichtig en houden we de ontwikkelingen goed in de gaten. 

De contactpersonen van onze cliënten worden telefonisch of schriftelijk 
geïnformeerd over de bezoekmogelijkheden op de betreffende locatie. Belangrijk is 
dat de routes in huis zodanig lopen dat zo min mogelijk mensen elkaar kruisen. Dit 
vraagt een hoop organisatie en vooral ook begrip en medewerking. Wanneer 1,5 
meter afstand niet haalbaar is, wordt door ZGAO een mondkapje verstrekt. Mocht er 
onverhoopt een besmetting plaatsvinden, dan is contactonderzoek belangrijk. 
Vandaar dat aan bezoekers gevraagd wordt om een registratieformulier in te vullen. 
Vanzelfsprekend is iedereen die op bezoek komt klachtenvrij.  
 

De bezoekmogelijkheden in onze verpleeghuizen 

Flevohuis: Eén of twee bezoekers tegelijk zijn op afspraak welkom in het nieuwe 
theehuis, in de binnentuin en om te gaan wandelen met een bewoner of revalidant.  

De Open Hof: Meerdere bezoekers zijn zonder afspraak welkom in de bezoekerszitjes 
op het Hofplein of in de veilige bezoekersruimte met een tussenwand. Op het 
appartement van bewoners is één bezoeker per keer welkom. Bewoners kunnen ook 
zonder afspraak door één of meerdere bezoekers begeleid worden bij een wandeling 
buitenshuis.  

 

Dagbestedingslocaties weer open 
Onze locaties voor dagbesteding zijn gelukkig weer open. Wij houden ons aan alle 
richtlijnen en iedereen die naar de activiteiten komt, dient klachtenvrij te zijn en 
houdt zich aan de richtlijnen. Meer informatie over dagbesteding vindt u hier. 

 

Ook voor alle overige diensten van ZGAO zoals fysiotherapie en ergotherapie  
kunt u weer bij ons terecht.  

 

Wij hopen van harte dat het virus zich rustig houdt en danken u voor uw 
begrip en medewerking.  
Voor vragen kunt u op werkdagen contact opnemen met het Cliënt Service 
Bureau op: 020 592 54 20. 

https://zgao.nl/zorg-en-behandeling-thuis/dagbesteding.html

