
Hoe houden we het coronavirus buiten de deur?
Per 15 april 2021 versoepelen we de maatregelen in het zorgcentrum. 

Omdat nu (bijna) alle bewoners en medewerkers 2 x gevaccineerd zijn.

Zorgcentrum Aelsmeer
• De bewoners kunnen bewoners van 

andere afdelingen bezoeken.
• Voor de bewoners is het dragen van 

een mondkapje in het zorgcentrum niet 
verplicht.

• De maaltijden en activiteiten vinden plaats 
op de eigen afdeling; 

• De bewoners mogen beperkt met een 
naaste (de kinderen) mee om bij de  
ander thuis op bezoek te gaan, hierbij wel 
de landelijke maatregelen naleven.  

• Kapper: De kapper is vanaf 3 maart weer 
open. De thuiskappers mogen weer  
komen en zij tellen zij als 1 bezoeker. 
Klanten van buiten het zorgcentrum  
dragen bij de kapper wel een mondkapje. 

• Verhuizen naar het Zorgcentrum: 
Nieuwe bewoners zijn welkom  
wanneer zij negatief getest zijn en gaan 
eerst  in quarantaine; na 5-6 dagen volgt  
opnieuw een test.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Thuiszorg 

• De thuiszorg kan worden gedaan, 
met de afgesproken maatregelen;

• Bij twijfel over een mogelijke 
besmetting van de cliënt of een 
huisgenoot: s.v.p. direct de  
planning informeren om  
voorzorgsmaatregelen te nemen.

• Bij een besmetting van de cliënt of  
huisgenoot: vindt door de  
verpleging/ verzorging alleen  
noodzakelijke zorg plaats met 
volledige beschermende kleding 
en wordt de huishoudelijke hulp 
uitgesteld.  
 

Ontmoetingcentrum Irene  
en Inloop Rijsenhout

• De dagbesteding is op afspraak,  
er is geen ongeplande inloop  
mogelijk;

• Iedereen houdt zich aan de  
onderlinge afstand en de  
groepsgrootte is aangepast.

 

Wijkpunt Voor Elkaer  
in Kudelstaart

• Het restaurant blijft nog gesloten 
voor maaltijden en activiteiten; 

• De gastvrouwen/ -heer bezorgen 
aan bewoners maaltijden van  
Tafeltje Dek Je.

• Er is gestart met (bewegings)  
activiteiten in kleine groepje. 

 

Basisregels voor iedereen: 

Laat je testen.

Heb je klachten ?

Blijf thuis. 

Beperk het aantal contacten 

Houd 1,5 meter afstand  
binnen en buiten 

Vermijd drukke plekken 

Was vaak je handen 

Dragen van een  
mondmasker is verplicht 

Bij klachten: blijf thuis en laat je 
testen (voor medewerkers  
in overleg met je leidinggevende)

 
 
 
 
Bezoek in het zorgcentrum:

• Alle afdelingen zijn open voor bezoek;
• Per dag mogen er 2 personen per bewoner op  

bezoek komen.
• Registratie bij de receptie bij binnenkomst;
• Bezoek gaat rechtstreeks naar de kamer van de 

bewoner; op de kamer: s.v.p. 1,5 meter  
afstand houden, mondmasker dragen,  
handen wassen en bij klachten: niet komen!

• Kinderen < 12 jaar ook op de kamer 
 
 
 
 
 
 
 


