Versoepelingen bezoekregeling ouderenzorglocaties per 26-04-2021
Wij zijn blij u te kunnen melden dat er vanaf maandag 26 april a.s. weer een aantal versoepelingen
mogelijk is in de bezoekregeling voor de ouderenzorglocaties van ZorgSaam.
Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen nauwe contacten en overige bezoekers.
Onder nauwe contacten worden enkel geregistreerde bezoekers die standaard 2 of meerdere keren per
week op bezoek komen bij de bewoner (bijvoorbeeld partner/mantelzorger/kind) verstaan.
Komt u standaard 2 of meerdere keren per week op bezoek geef dit dan door aan het zorgteam zodat zij
u als nauw contact kunnen registreren.

Voor geregistreerde nauwe contacten geldt:
Mondneusmasker af op eigen kamer bewoner voor nauwe contacten
Op de eigen kamer van de bewoner kan het dragen van het mondneusmasker opgeheven worden
voor 1 of enkele nauwe contacten van de bewoner.
De regels die gelden voor het niet meer moeten dragen van een mondneusmasker op eigen kamer
bewoner voor nauwe contacten:
De bewoner moet volledig gevaccineerd zijn én de vaccinatiegraad van alle bewoners van de
woning of unit moet minimaal 80% bedragen.
Bezoeker draagt vanaf het betreden van het gebouw tot in de kamer van de bewoner wél een
mondneusmasker.
De 1,5 meter afstand houden vervalt voor geregistreerde nauwe contacten.
Uitstapjes (korter dan 24 uur)
Uitstapjes zoals bezoek bij familie, winkelen etc. kan weer plaatsvinden, maar alléén bij/met de
geregistreerde nauwe contacten.
De regels die gelden voor korte uitstapjes:
Alle op dat moment geldende RIVM-richtlijnen moeten gedurende het uitstapje opgevolgd
worden (zoals bijvoorbeeld maximaal aantal bezoekers en dragen mondneusmasker in
openbare ruimte).
Bewoner en de naasten/locatie waarbij/waarmee het uitstapje plaatsvindt zijn vrij van
(verdenking op/klachten van) COVID-19. Bij twijfel of klachten kan het uitstapje niet doorgaan
tenzij er vooraf op COVID-19 is getest.
Naaste meldt direct als er (mogelijk) sprake is (geweest) van risicovol contact.
Bij het bijwonen van een uitvaart draagt de bewoner een mondneusmasker type IIR en houdt
1,5 meter afstand. Het type IIR mondneusmasker wordt meegegeven door de medewerkers van
de betreffende afdeling.

(Meerdaagse) uitstapjes
Meerdaagse uitstapjes zoals logeren kunnen weer plaatsvinden, maar alléén bij/met de geregistreerde
nauwe contacten.
De regels die gelden voor (meerdaagse) uitstapjes:
Alle op dat moment geldende RIVM-richtlijnen moeten gedurende het (meerdaagse) uitstapje
opgevolgd worden (zoals bijvoorbeeld maximaal aantal bezoekers thuis en dragen
mondneusmasker in openbare ruimte).
Bewoner en de naasten/locatie waarbij/waarmee het meerdaagse uitstapje plaatsvindt zijn vrij
van (verdenking op/klachten van) COVID-19. Bij twijfel of klachten kan het uitstapje niet
doorgaan tenzij er vooraf op COVID-19 is getest.
Naaste meldt direct als er (mogelijk) sprake is (geweest) van risicovol contact.
De afspraken worden vastgelegd in het zorgdossier van de bewoner.
Quarantaine
Quarantaine na een uitstapje is niet meer nodig indien bewoner volledig gevaccineerd is.
De regels voor quarantaine:
Indien bewoner volledig gevaccineerd is, is de 5 dagen quarantaine na terugkeer alleen van
toepassing wanneer er (mogelijk) een verhoogd risico op besmetting is of bij klachten.
Indien bewoner niet (volledig) gevaccineerd is, geldt na terugkeer een quarantaine van
5 dagen.

Voor alle bezoekers geldt:
Wanneer u op bezoek komt bij een bewoner op één van de onze ouderenzorglocaties willen we uw
aandacht vestigen op de volgende regels:
Blijf thuis bij (milde) ziekteverschijnselen (zoals koorts >38, hoesten, verkouden, reukverlies,
kortademigheid, diarree en misselijkheid) passend bij corona bij uzelf of uw huisgeno(o)t(en).
Als u COVID-19 heeft doorgemaakt moet u 7 dagen na de start van de symptomen minimaal 24
uur klachten vrij en 48 uur koortsvrij zijn voor u weer langs kunt komen. Meld uw bezoek af bij
uw naaste en de zorgmedewerker;
Er zijn maximaal 2 bezoekers per dag toegestaan. Dit hoeven geen vaste bezoekers te zijn; de
keuze hiervan ligt bij de bewoner. Ook kinderen en baby’s worden beschouwd als bezoeker.
Tevoren maakt u een (bezoek)afspraak zodat gegevens vastgelegd worden;
Houdt u zich aan de gemaakte (bezoek)afspraak.
Bij binnenkomst en bij het verlaten past u handhygiëne en -desinfectie toe;
Bij het betreden van het gebouw dient u een mondneusmasker te dragen in publieke ruimten.
1,5 meter afstand wordt gehandhaafd. Dit met uitzondering van de geregistreerde nauwe
contacten.
U loopt rechtstreeks naar de kamer van de bewoner of naar de aangegeven ruimte.
Gedurende de tijd van het bezoek blijft u ook in deze ruimte;
Het meebrengen van huisdieren is toegestaan.
Een korte wandeling of autorit kan plaatsvinden (waarbij een mondneusmasker gedragen wordt,
behalve wanneer u tot de geregistreerde nauwe contacten behoort)
Bij het bijwonen van een uitvaart draagt de bewoner een mondneusmasker type IIR en houdt
1,5 meter afstand. Het type IIR mondneusmasker wordt meegegeven door de medewerkers van
de betreffende afdeling.

Aanvullende bezoekregels in stervensfase
De arts bepaalt het moment waarin de stervensfase ingaat. Op dat moment kunnen er
maatwerkafspraken gemaakt worden.
Er zijn maximaal 2 bezoekers tegelijk toegestaan, maar meerdere keren per dag.
Dit hoeven geen vaste bezoekers te zijn; de keuze hiervan ligt bij de bewoner.
Ook kinderen en baby’s worden beschouwd als bezoeker. Van tevoren moet een afspraak te
worden gemaakt, zodat gegevens kunnen worden vastgelegd.
Activiteiten
Activiteiten waarbij meerdere bewoners en volledig gevaccineerde extramurale bewoners van
aanleunwoningen van de ouderenzorglocaties aansluiten zijn weer toegestaan (zoals de gezamenlijke
maaltijd of activiteiten). De activiteiten in de geclusterde woonvormen (wooncentra met thuiszorg) vinden
nog niet plaats. Hiervoor wordt gewacht op de landelijke richtlijnen.
Maatwerk
Voor alle eerdergenoemde punten geldt dat er een afweging gemaakt wordt tussen kwaliteit van leven en
veiligheid. Het gaat daarbij om het afwegen van risico’s voor de bewoner zelf én voor zijn/haar
medebewoners en medewerkers. Er is dus sprake van maatwerk per locatie, per afdeling, unit of woning
én per individu. Ook al is een bewoner volledig gevaccineerd, het blijft mogelijk om besmet te worden met
COVID-19. Lokaal kan er te allen tijde aanleiding zijn om bezoek en sociaal contact tijdelijk te beperken
op een woning/unit/afdeling/locatie. U wordt hierover dan uiteraard geïnformeerd.
Meer informatie
Heeft u vragen? Dan kunt u altijd contact opnemen met de locatie waar u of uw naaste verblijft.

