Afspraken bezoek op locaties vanaf 10 juli 2020
Vanaf 10 juli hebben we in verband met de risico’s op besmetting met het Coronavirus
een aantal algemene afspraken ten aanzien van bezoek op locaties.
Hierin volgen we de algemene richtlijnen die gelden voor elke burger in Nederland.
Speciale aandacht vragen we hierbij voor cliënten die tot de kwetsbare doelgroep
behoren en/of die de 1.5 meter afstand niet kunnen bewaren. We blijven vragen om
terughoudend te zijn in het aantal bezoekers bij deze doelgroep en dit te beperken tot de
mensen die echt belangrijk zijn voor de cliënt. En we blijven terughoudendheid vragen
om het aantal situaties waarin deze cliënten zich begeven en de risico’s die dit kan
opleveren zo klein mogelijk te houden.
Afspraken bezoek






Bezoekers en bewoners moeten de 1.5 meter in acht nemen en zich houden aan
de algemene hygiëneregels. Desinfecterende middelen worden ter beschikking
gesteld.
Bezoekers en bewoners hebben geen coronaklachten; verkoudheid, niezen,
hoesten, keelpijn, moeilijk ademen of koorts.
De algemene ruimten mogen, in overleg met de medewerkers, gebruikt worden
mits 1.5 meter afstand wordt bewaard. Als het te druk wordt en de 1.5 meter
afstand kan niet in acht worden genomen dan kan de begeleider bezoekers
verzoeken om de ruimte te verlaten.
Het aantal bezoekers per appartement hangt af van de grootte van het
appartement. De bezoekers en bewoner moeten 1.5 meter afstand kunnen
bewaren.

Vermoeden of besmetting Corona bij een bewoner




Als op een locatie sprake is van een vermoeden van Corona bij een bewoner, dan
blijft de bewoner in zijn appartement totdat hier uitsluitsel over is. Is het voor de
bewoner niet mogelijk om in zijn appartement te blijven, dan geldt een
bezoekverbod voor de betreffende locatie tot de uitslag van de test bekend is.
Als daadwerkelijk sprake is van een besmetting op een locatie, dan gelden de
richtlijnen van de GGD. Dit kan een bezoekverbod voor de locatie betekenen.

Bezoek en logeren bij ouders/verwanten




Bezoek en logeren bij ouders/verwanten is toegestaan.
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.
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 dan
kan de cliënt pas terugkeren als het bezoekverbod is opgeheven.

