Apeldoorn, 18 juni 2020

Beste ouders en verwanten,
Wij zijn blij dat wij u kunnen melden dat de aangepaste bezoekregeling is vastgesteld na
positief advies van de Centrale Cliëntenraad. Deze aanpassingen gaan morgen, vrijdag
19 juni, in. Wat is er precies veranderd? We zetten het voor u op een rij;
Minimale bezoekregeling
 Het aantal vaste personen gaat van twee naar vijf personen. Hiermee bieden we
de gelegenheid dat ook belangrijke anderen in het leven van de cliënt op bezoek
kunnen komen. We hanteren nog wel een maximum omdat met elke bezoeker op
de locatie het risico van besmetting toeneemt. Ouders/verwanten geven door aan
de medewerkers van de locatie wie ook gebruik gaat maken van de
bezoekregeling.
 De cliënt mag bezoek ontvangen met een maximum van drie personen per keer.
Dit maximum wordt gehanteerd omdat in het gemiddelde appartement over het
algemeen niet meer personen ontvangen kunnen worden gezien de 1,5 meter
regel.
 Er is geen beperking in het aantal keer per week dat bezoek wordt ontvangen.
 Bewoners mogen op bezoek gaan of logeren bij één bezoekadres buiten de
locatie. Dit betreft één van de vaste personen voor wie de bezoekregeling geldt.
Hier wordt nog steeds terughoudendheid in gevraagd en de 1,5 meter wordt,
indien mogelijk, in acht genomen. We gaan ervan uit dat op het bezoekadres
alleen die mensen aanwezig zijn die ook op bezoek mogen komen dan wel tot het
huishouden behoren van dit bezoekadres. We vragen extra aandacht voor de
hygiënemaatregelen bij de persoonlijke verzorging van uw verwant omdat het dan
moeilijk is om 1,5 meter afstand te bewaren.
 Voor het vervoer naar het logeeradres gelden de landelijke richtlijnen, namelijk
dat 1 persoon één ander iemand in de auto mee mag nemen die niet tot hetzelfde
huishouden behoort.
 Het is niet de bedoeling dat cliënten naar openbare gelegenheden gaan, gezien de
risico’s die dit met zich meebrengt.
 Het gebruik van een mondkapje en handschoenen door ouders/verwanten op de
als kwetsbaar aangemerkte locaties vervalt. Dit betreft Geode A en B, de
Zonnesteen en het Kristal. Reden hiervoor is dat deze ook niet gebruikt worden
door medewerkers.
Verruimde bezoekregeling
De verruimde bezoekregeling blijft onveranderd. Dit betreft ook het aantal vaste
bezoekers per keer van drie personen. Dit heeft te maken met het feit dat het meeste
bezoek plaatsvindt in het appartement van de cliënt. Het is bij meer dan drie bezoekers
en de cliënt niet mogelijk om hier de 1,5 meter afstand te bewaren.
Beide bezoekregelingen evalueren wij in de week van 6 juli en informeren u hier
natuurlijk weer over.

Het is fijn dat de huidige situatie toelaat dat wij de bezoekregeling kunnen versoepelen.
Dat de ouders en verwanten voor wie de minimale bezoekregeling geldt weer vaker hun
zoon, dochter, broer, zus of familielid kunnen ontmoeten. Wij danken u hartelijk voor uw
geduld en flexibiliteit. Het zal lang niet altijd makkelijk zijn geweest.
Met vriendelijke groet,
Namens alle leidinggevenden en de leden van ons interne crisisteam

Aukina de Bruin
Bestuurder
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