Maatregelen op onze ouderenzorglocaties
per 6 november 2021
Wanneer er sprake is van een besmette medewerker of bewoner worden de medebewoners bevraagd op Coronaklachten en wordt de
temperatuur opgemeten. Naasten kregen hierover steeds een brief, maar om de informatielast te beperken zullen wij met ingang van heden
enkel een brief sturen wanneer een bewoner getest wordt.

Voor alle ondergenoemde punten geldt dat er aan de hand van de richtlijn per locatie een afweging gemaakt wordt tussen kwaliteit van leven
en veiligheid. Het gaat daarbij om het afwegen van risico’s voor de bewoner zelf, voor zijn/haar medebewoners en medewerkers. Er is dus sprake van
maatwerk per locatie, per afdeling, unit of woning én per individu. Er kan ten allen tijde aanleiding zijn om bezoek en sociaal contact op een
woning/unit/afdeling/locatie tijdelijk te beperken. Als dit zich voordoet zult u hiervan uiteraard op de hoogte gebracht worden.

Samen voor veilige zorg
Help mee om onze ouderenzorglocaties veilig te houden! Volg onderstaande basisregels op.

VOOR BEZOEKERS

HORECA OP LOCATIES

•

Het maken van afspraken en registratie is niet
meer nodig, maar hou rekening met de zorg.

Horeca blijft geopend (conform landelijk geldende
richtlijnen).

•

Bezoek vindt niet plaats in de huiskamer op
een afdeling voor mensen met dementie.

BEWONERS
Bewoners dragen géén mondneusmasker
binnen de locatie waar zij wonen.

MEDEWEKERS & VRIJWILLIGERS
Medewerkers en vrijwilligers dragen een
mondneusmasker behalve wanneer zij zittend
pauzeren of op kantoor zitten én hierbij de
1,5 meter in acht nemen.

MONDNEUSMASKER
•

Bezoekers dragen een mondneusmasker bij
een verplaatsing binnen het gebouw en in de
publieke ruimtes.

•

In het restaurant of de multifunctionele
ruimte kan het mondneusmasker af voor
bezoekers nadat men plaats heeft
genomen. Bij verplaatsing binnen deze
ruimtes draagt de bezoeker een
mondneusmasker.

CONTACTBEROEPEN
Een mondneusmasker is verplicht voor uitvoering
van alle contactberoepen, ook binnen de
ouderenzorglocaties.
•

Binnen de kamer/het appartement van de
bewoner hoeft u geen mondneusmasker te
dragen maar het is uiteraard wél verstandig.

MONDNEUSMASKER
In het restaurant of de multifunctionele
ruimte kan het mondneusmasker af voor
bezoekers nadat men plaats heeft
genomen. Bij verplaatsing binnen deze
ruimtes draagt de bezoeker wel het
mondneusmasker.

QR-CODE
Bezoekers dienen een QR-code te tonen bij
de brasserieën Truffino (De Blaauwe Hoeve) en
Paviljoen (Hooge Platen).
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