Bezoekregeling per 11 mei 2020 met aanvulling
In de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus binnen Nederland is er binnen de
gehandicaptenzorg sprake van een bezoekregeling. Deze regeling gaat uit van een ‘Nee,
tenzij’. Dit betekent in de praktijk dat bijna al onze cliënten al weken geen bezoek
kunnen ontvangen van hun ouders en familie. En dat terwijl voor onze cliënten hun
ouders en familie de basis van hun bestaan zijn. Het maandenlang of langer niet
persoonlijk in contact met elkaar kunnen zijn is in onze ogen onmenselijk. Wij bereiden
ons dus voor op een 1,5 meter samenleving. Dit levert wel extra gezondheidsrisico’s op
voor onze cliënten en medewerkers. Deze belangen wegen we zorgvuldig af in de nieuwe
bezoekregeling die vanaf 11 mei 2020 geldt.
De ‘Nee, tenzij’ regeling is nog steeds van kracht binnen de gehandicaptenzorg. Binnen
De Passerel zullen we vanaf 11 mei meer nadruk leggen op de tenzij onder strikte
voorwaarden. Vanaf 11 mei kunnen al onze cliënten bezoek ontvangen onder deze strikte
voorwaarden. De algemene uitgangspunten van de overheid, het RIVM en de GGD blijven
ook nu leidend.
De bezoekregeling:
 Het aantal bezoekers per bewoner is maximaal twee vaste personen.
 Bezoek vindt alleen op afspraak plaats en in overleg met de medewerkers van de
locatie. De medewerkers hebben overzicht en voeren de regie.
 Het bezoek kan 1 keer per week plaatsvinden voor maximaal 2 uur, door 1
persoon tegelijkertijd.
 De bezoeker heeft geen coronaklachten; verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn,
moeilijk ademen of koorts.
 Bij voorkeur een ontmoeting buiten de locatie, bijvoorbeeld door te gaan
wandelen. Drukte buiten wordt dan vermeden.
 De bezoeker komt alleen in het eigen appartement van de bewoner en niet in de
gemeenschappelijke ruimtes. Indien mogelijk wordt het appartement betreden
vanuit een eigen ingang. In de gemeenschappelijke hal staan voorzieningen om
de handen te ontsmetten. Elke bezoeker houdt zich aan de algemene
hygiëneregels.
 De bezoeker houdt, indien mogelijk, zich aan de 1,5 meter afstand bij zijn
verwant en de bezoeker helpt ook zijn verwant om zich aan deze regel te houden
tijdens het bezoek.
 De bezoeker komt niet in de buurt van andere cliënten en blijft op 1,5 meter
afstand van de medewerkers.
 De bezoeker draagt, op een als kwetsbaar aangemerkte locatie, bij het bezoek
een mondkapje en handschoenen. Die worden, zolang de voorraad strekt,
geleverd door De Passerel. De locaties die als kwetsbaar zijn aangemerkt zijn:
Geode A en B, de Zonnesteen en het Kristal. Indien het dragen van een
mondkapje en handschoenen leidt tot onwenselijk gedrag van een cliënt, dan kan
daar van afgezien worden in overleg met de begeleiding.
 Op locaties waar één of meerdere bewoners behoren tot de kwetsbare doelgroep
wordt het gesprek gevoerd met de betreffende ouders/verwanten om te kijken
naar eventuele aanvullende maatregelen.
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Het bezoekverbod:
 Als er op een locatie sprake is van een verdenking van Corona bij een bewoner,
dan geldt een bezoekverbod tot hier uitsluitsel over is.
 Als er daadwerkelijk sprake is van een besmetting op een locatie, dan geldt een
bezoekverbod tot twee weken na het verdwijnen van de laatste besmetting
(quarantaine principe).
Logeren en op bezoek bij ouders/verwanten:
 Cliënten gaan niet op bezoek bij hun ouders of verwanten.
 Het is mogelijk voor cliënten die bij ouders of verwanten logeerden om vanaf 11
mei terug te keren naar de eigen woonlocatie. Dit uiteraard alleen als zij
klachtenvrij zijn; verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen of
koorts.
Noot: Deze bezoekregeling wordt geëvalueerd in de week van 25 mei en kan op basis van deze
evaluatie aangepast worden.
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