Bezoekregeling vanaf 19 juni 2020
Binnen De Passerel werken we sinds 26 mei met twee varianten van de bezoekregeling:
Een minimale en een verruimde bezoekregeling. De bezoekregeling kunnen we toepassen
voor buiten de locatie en binnen de locatie.
De bezoekregelingen evalueren we periodiek.
Met ingang van 19 juni is de minimale bezoekregeling aangepast: het aantal vaste
bezoekers gaat van 2 naar 5, er zijn geen beperkingen meer in frequentie en duur en
bezoek of logeren op 1 bezoekadres wordt mogelijk.
De verruimde bezoekregeling blijft onveranderd.
Van invloed op welke variant van de bezoekregel van toepassing is, is het aantal cliënten
dat woont op de woonlocatie en behoort tot de kwetsbare doelgroep en of cliënten in
staat zijn zich te houden aan de hygiënemaatregelen en de 1.5 meter afstand.
Onze locaties zijn op basis van deze criteria ingedeeld in de volgende categorieën:
Categorie A
Er is sprake van een locatie waar bijna alleen cliënten wonen die behoren tot de
kwetsbare doelgroep. En de cliënten die er wonen kunnen zich niet houden aan de
algemene hygiëne maatregelen en de 1.5 meter afstand.
Dit is van toepassing op de Locaties: Geode A en Geode B, Zonnesteen, Kristal
De minimale bezoekregeling is van toepassing.
Categorie B
Er is sprake van een woonlocatie waar én cliënten wonen die behoren tot de kwetsbare
doelgroep (meer dan 30%) én cliënten wonen die hiertoe niet behoren. Cliënten die er
wonen kunnen zich voldoende houden aan de algemene hygiëne maatregelen en 1.5
meter afstand.
Dit is van toepassing op de locaties: Bloemenhof, St.Maartensweg/Brinklaan en Van
Limburg Stirum
De minimale bezoekregeling is voor binnen de locatie van toepassing, de
verruimde bezoekregeling is van toepassing buiten de locatie.
Categorie C
Er is sprake van een woonlocatie waar cliënten wonen waarbij geen sprake is van een
kwetsbare gezondheid (op een enkeling na*) en cliënten kunnen zich voldoende houden
aan de algemene hygiëne maatregelen en 1.5 meter afstand.
Dit is van toepassing op de locaties: Vuursteen, Maansteen, Orden, Barnte Perronpad,
Horsten, Keizershof, Aalscholver, Geode boven, Boterbloem, Ouder en Kind, Campus.
De verruimde bezoekregeling is van toepassing zowel binnen als buiten de
locatie.
Categorie D
Er is sprake van een woonlocatie waar cliënten wonen waarbij geen sprake is van een
kwetsbare gezondheid (op een enkeling na*) en cliënten kunnen zich niet houden aan de
algemene hygiëne maatregelen en 1.5 meter afstand.
Dit is van toepassing op de locaties: Eigen en Nieuwe Loine
De minimale bezoekregeling is van toepassing.

*Voor deze cliënt zal op maat gekeken worden hoe het risico voor hem of haar persoonlijk zo klein
mogelijk gemaakt kan worden.

N.B. Bovenstaande uitgangspunten worden gehanteerd tenzij er dermate grote
zorginhoudelijke consequenties zijn die een uitzondering rechtvaardigen.
De minimale bezoekregeling:














Het aantal bezoekers per bewoner is maximaal 5 vaste personen. Dit betreft de
ouders/verwanten en indien van toepassing wordt daarmee ook de gelegenheid
geboden dat belangrijke anderen voor de cliënt weer op bezoek kunnen komen.
Ouders/verwanten geven door aan de medewerkers van de locatie wie ook
gebruik gaat maken van de bezoekregeling.
De bewoner mag op hetzelfde moment bezoek ontvangen met een maximum van
3 personen tegelijkertijd.
Bezoek brengt medewerkers op de hoogte wanneer zij langs komen op locatie,
indien noodzakelijk vindt afstemming plaats over bijvoorbeeld het tijdstip en over
andere afspraken die kunnen gelden op locaties.
Er is geen beperking in het aantal keer per week dat bezoek wordt ontvangen, wel
blijven we hier terughoudendheid in vragen. Met name als gebruik gemaakt wordt
van algemene ruimtes als centrale ingang en gangen.
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.
Elke bezoeker houdt zich aan de algemene hygiëneregels.
De bezoekers komen alleen in het eigen appartement van de bewoner en niet in
de gemeenschappelijke ruimtes. Indien mogelijk wordt het appartement betreden
vanuit een eigen ingang.
Als het appartement niet met een eigen ingang betreden kan worden, staan in de
gemeenschappelijke hal voorzieningen om de handen te ontsmetten.
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.
Het is niet de bedoeling dat cliënten naar openbare gelegenheden gaan, gezien de
risico’s die dit met zich meebrengt.

De verruimde bezoekregeling:





De bewoner mag bezoek ontvangen met een maximum van 3 personen.
Het bezoek en de bewoner moeten ten alle tijd de 1.5 meter in acht nemen en
zich houden aan de hygiënemaatregelen.
Er is geen beperking in het aantal keer per week dat bezoek wordt ontvangen, wel
blijven we hier terughoudendheid in vragen. Met name als gebruik gemaakt wordt
van algemene ruimtes als centrale ingang en gangen.
Bewoners stellen de medewerkers op de hoogte dat zij bezoek ontvangen. Als
bezoekers en bewoner zich niet houden aan de richtlijnen mogen medewerkers
het bezoek de toegang ontzeggen.









Als de verruimde bezoekregeling leidt tot ongewenste situaties (bijvoorbeeld het
wordt te druk in de algemene ruimtes) kan op basis van signalen van
medewerkers het crisisteam besluiten de verruimde bezoekregeling voor een
locatie op te heffen.
De bezoekers hebben geen Corona klachten: verkoudheid, hoesten, niezen,
keelpijn, moeilijk ademen of koorts.
Bij voorkeur een ontmoeting buiten de locatie. Daarbij mogen openbare
gelegenheden bezocht worden mits de 1.5 meter goed geborgd kan worden.
Hierin wordt wel terughoudendheid van bezoeker en bewoner gevraagd.
De bezoekers komen alleen in het eigen appartement van de bewoner en niet in
de gemeenschappelijke ruimtes. Indien mogelijk wordt het appartement betreden
vanuit een eigen ingang.
Als het appartement niet met een eigen ingang betreden kan worden, staan in de
gemeenschappelijke hal voorzieningen om de handen te ontsmetten.
De bezoekers komen niet in de buurt van andere cliënten en blijven op afstand
van 1.5 meter van medewerkers.

Voor elke locatie geldt het bezoekverbod als sprake is van:



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).

Bezoek en logeren bij ouders/verwanten:






Cliënten waarbij de verruimde bezoekregeling van toepassing is, mogen op
bezoek of logeren buiten de locatie.
Cliënten waarbij de minimale bezoekregeling van toepassing is, mogen op bezoek
of logeren op 1 bezoekadres buiten de locatie. Dit betreft het adres van één van
de vaste personen voor wie de bezoekregeling geldt. We gaan ervan uit dat in de
thuissituatie alleen die mensen aanwezig zijn die ook al op bezoek mogen komen
dan wel tot het huishouden behoren van deze bezoekers.
Bij logeren thuis is de 1.5 meter moeilijk te handhaven. Er wordt daarom extra
aandacht gevraagd voor de hygiënemaatregelen bij de persoonlijke verzorging
van verwanten om besmetting te voorkomen.
Voor het vervoer van een cliënt geldt de landelijk richtlijn, namelijk dat 1 persoon
één ander iemand in de auto mee mag nemen die niet tot hetzelfde huishouden
behoort.

Voor alle cliënten geldt dat terughoudendheid wordt gevraagd bij bezoek/logeren en
indien mogelijk de 1.5 meter in acht genomen wordt. Op het moment dat een cliënt
klachten ontwikkelt tijdens het logeren, kan hij/zij niet terugkeren naar de locatie totdat
de cliënt klachtenvrij is of negatief getest is op Corona. Mocht tijdens het logeren op de
locatie een bezoekverbod ingaan (zie hierboven) dan kan de cliënt pas terugkeren als het
bezoekverbod is opgeheven.
In de week van 6 juli zal het crisisteam bekijken of deze bezoekregeling goed verloopt en
of er aanpassingen in de bezoekregeling nodig zijn.

