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De roep om versoepeling van de maatregelen is erg groot en tegelijkertijd willen we de veiligheid van 

cliënten en medewerkers goed in de gaten houden.  

Hierbij een paar zaken die al snel opgepakt worden.  

Volgende week komt er een ‘routekaart’ voor de komende maanden met de stappen per 2 weken. 

 

Wij willen graag weer zo gewoon als mogelijk gaan werken en ook zorgen dat we geen besmetting 

krijgen. Daarom blijft het erg belangrijk dat: 

 We onderling zo veel mogelijk 1,5 meter afstand houden en  

 We handhygiëne blijven gebruiken, dus handen wassen, in de elleboog niezen ed. 

 Wanneer je je ziek voelt of gezinsleden ziek zijn, blijf thuis en vermijd contact. 

Worden er weer mensen ziek vanwege corona besmetting? Dan worden de maatregelen weer heel 
strikt om verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen. 

Wij volgen hierbij de landelijke ontwikkelingen en afspraken. 

 

Vanaf dinsdag 2 juni:  

Zorgcentrum Aelsmeer 

Bezoek in het Zorgcentrum: er mag 1 vaste bezoeker per bewoner op afspraak op de kamer bij de 

bewoner op bezoek komen. De naam van de vaste bezoeker wordt genoteerd in het zorgleefplan.   

De bezoektijd is van 15.00 – 16.00 uur.  

Het aantal bezoekers per keer is beperkt om onderling contact te beperken. De bezoeker gaat 

rechtstreeks naar de kamer van de bewoner. Alle bewoners en hun 1e contactpersoon hebben via de 

afdeling bericht ontvangen. Afspraken worden door de afdeling gemaakt.  

 Begane Grond op woensdag, vrijdag, zondag 

 1e etage op: maandag, woensdag, zaterdag 

 2e etage op: dinsdag, donderdag, zondag.  

Daarnaast blijft het gebruik van de bezoekruimte doorgaan zoals eerder geregeld en afgesproken. 

Kapper: de kapsalon gaat per 2 juni weer open, voorlopig per afdeling een kapper. De kappers zullen 

zelf de afdelingen benaderen om afspraken te maken met bewoners. Er mogen helaas nog geen 

klanten komen van in- en aanleun woningen of van buiten het Zorgcentrum. 

Veilig opnemen: in overleg met het afdelingshoofd worden afspraken gemaakt om een kamer leeg te 

maken na overlijden, zo nodig op te knappen en nieuwe bewoners op te nemen. Bij deze activiteiten 

is het streven zo min mogelijk verschillende personen op een afdeling te laten komen. Nieuwe 

bewoners moeten- in overleg met de arts -  eerst 14 dagen in quarantaine voor ze zich vrij op de 

afdeling mogen bewegen. De uitwerking zal per persoon worden afgesproken.  

 



 

Thuiszorg 

Voor zelfstandig wonende ouderen geldt een versoepeling van het aantal bezoekers in hun huis. Wel 
blijft het belangrijk om 1,5 m. afstand te houden, goed handen wassen en geen contact met bezoek 
bij verkoudheid/ ziekte verschijnselen (in het eigen gezin/ huishouden). 

De thuiszorg, begeleiding en hulp bij huishouden gaan door zoals we tot nu toe hebben afgesproken. 

 

Ontmoetingscentrum/ inloop 

Het Ontmoetingscentrum kan de maatregelen van het aantal bezoekers per keer beperkt 
versoepelen, mits de 1,5m. afstand bewaard wordt. En goed handen wassen en geen contact bij 
verkoudheid/ ziekte verschijnselen (in het eigen gezin/ huishouden). 

 

Wijkpunt Kudelstaart 

Het restaurant mag vanaf 2 juni open voor maximaal 30 bezoekers, bezoekers moeten onderling 
1,5m. afstand houden. Van maandag t/m vrijdag is het Wijkpunt open van 9.30- 14.00uur voor koffie 
en een warme maaltijd/ lunch. Op basis van evaluatie volgt verdere uitbreiding van de activiteiten. 

 

Algemeen 

Voor iedereen geldt dat de versoepeling in stapjes gaat.  

Op de website houden we de informatie zo goed mogelijk actueel. 

En zodra de routekaart volgende week gemaakt is, zal deze worden verspreid en ook als poster 
worden opgehangen. 

 

 

 

 

 


