Fijn dat we elkaar zien.
De woonzorgcentra mogen stap voor stap weer bezoek toelaten. We zijn
blij om u weer te zien en dat u weer na lange tijd op bezoek kunt bij uw
familielid/naaste.

Veiligheid voorop

We gaan ervan uit dat iedereen zich houdt aan de richtlijnen en
maatregelen van de overheid en het RIVM. Zo kunnen we samen de
verspreiding van het coronavirus tegengaan en de veiligheid van onze
bewoners en (vrijwillig) medewerkers waarborgen.

Tijdens het bezoek:

Bij aankomst wordt u ontvangen door een medewerker van Surplus. Deze
vraagt u bij wie u op bezoek komt en neemt samen met u de afspraken
door die gelden bij het bezoek:
• De medewerker stelt enkele vragen over uw gezondheid en uw
temperatuur wordt op afstand via uw voorhoofd gemeten. De uitkomsten
noteren we niet en bewaren we niet. U desinfecteert uw handen.
• U krijgt uitleg over de richtlijnen dat u 1.5 meter afstand moet houden,
geen fysiek contact mag hebben en een mondmasker moet dragen.
• U krijgt uitleg over het gebruik van het mondmasker. Het mondmasker moet
u gedurende het hele bezoek dragen en mag pas afgedaan worden als
u het woonzorgcentrum verlaat. Om die reden kunnen we u geen koﬃe
of iets anders aanbieden.
• U mag een cadeautje mee naar binnen nemen. Huisdieren mogen niet
mee naar binnen.
• Wilt u van de gelegenheid gebruik maken om wasgoed mee te nemen?
Dat kan.
• U wordt begeleid naar de ruimte waar u uw familielid/naaste kunt
ontmoeten.
• Na uw bezoek gaat u via de kortste route weer terug naar buiten, ook
hierin wordt u begeleid door een medewerker.
Het bezoek kan helaas niet doorgaan als blijkt dat u verkoudheidsklachten
heeft of als u een lichaamstemperatuur heeft die hoger is dan 38 graden.

Algemene richtlijnen van de overheid en het RIVM:

Was regelmatig goed
uw handen met water
en zeep.

Raak zo min mogelijk
uw neus, mond en/of
ogen aan.

Hoest en nies in de
elleboog en was
daarna uw handen.

Gebruik papieren
zakdoekjes, gooi
deze direct weg en
was uw handen weer.

Schud géén handen.

Houd minimaal 1,5
meter afstand van
anderen.

We vertrouwen erop dat u zich aan de richtlijnen houdt. Samen kunnen we
de verspreiding van het coronavirus tegengaan.
We danken u hartelijk voor uw medewerking.

Geniet van het weerzien!

