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We kunnen vanaf zaterdag 26 juni ’21 verder versoepelen! 

1. Mondkapjes mogen vanaf 26 juni af in het Zorgcentrum, Thuiszorg en Dagbesteding. 
Tenzij je vanuit je professionele afweging denkt dat het verstandig is deze te 
gebruiken; 

2. Het aantal bezoekers per bewoner per dag is vrij, wij adviseren niet meer dan 2 
bezoekers per keer op de kamer bij de bewoner te komen in verband met onderlinge 
afstand; 

3. De registratie van bezoek laten we vervallen, via de 1e contactpersoon kan zo nodig 
snel worden gecommuniceerd als er mogelijk sprake is van een besmetting; 

4. Bij voorkeur geen bezoek in de huiskamers op de afdelingen, daar wordt het snel te 
vol. In de (binnen-) tuin en langs de Ringvaart zijn zitplaatsen of bij zitjes op de gang; 

5. Nu er weer meer bezoek in het Zorgcentrum mag komen, kan een bewoner na 
overlijden ook op de eigen kamer worden opgebaard. Familie kan afscheid komen 
nemen, maar er kan geen aparte condoleance-bijeenkomst zijn. De uitgeleide in de 
centrale hal is wel mogelijk. 

6. Bij het vervoer in de bus van het Zorgcentrum is een mondkapje niet meer nodig, het 
vervoer betreft cliënten en medewerkers met een hoge mate van vaccinatie; dit geldt 
ook voor vervoer van en naar de dagbesteding; 

7. Het Reisburo gaat voor bewoners van het Zorgcentrum, inclusief alle bewoners 2e 
etage, weer uitstapjes organiseren, hierbij gaat een medewerker als begeleider mee. 

Ook komen er weer uitstapjes voor mensen die niet in het Zorgcentrum wonen, hier gaat geen 
extra begeleiding mee. De bus wordt door een vrijwilliger/ chauffeur gereden. 

  

De algemene adviezen blijven voor iedereen gelden: 

• Blijf zoveel mogelijk 1,5 meter afstand houden, 
• vaak handen wassen en hygiënisch werken en 
• bij klachten: laat je testen bij de GGD. 

 


