Bezoekregeling (m.i.v. 20-12-2021)
Met ingang van maandag 20 december 2021 gelden onderliggende corona-afspraken.
Corona afspraken
1. De bezoeker kent de richtlijnen voor basishygiëne van het RIVM en volgt deze op:
a. Houd 1,5 meter afstand van anderen.
b. Was regelmatig je handen, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
c. Heb je klachten? Blijf thuis en laat je direct testen
2. Bezoekers dragen een niet-medisch wegwerp mondneusmasker (géén wasbaar
katoenen/synthetisch) waarvoor de bezoeker zelf zorgt.
3. In verband met de 1,5 meter maatregel mogen liften slechts door twee personen
gebruikt worden.
4. Kijk vóór het betreden van een afdeling of er een corona-kleurcodekaart op de deur
hangt. Zo ja, lees deze goed en volg de instructies strikt op.
5. I.v.m. de landelijke maatregelen zijn per dag maximaal 2 bezoekers toegestaan per
bewoner op de kamer. Met uitzondering van Kerstavond, Eerste en Tweede Kerstdag en
tijdens de jaarwisseling. Dan geldt 4 personen per dag in blokken van 2 x 2, dus niet alle 4
tegelijk. (Kinderen onder de 12 jaar tellen hier ook in mee.)

Algemene bezoekregeling Sint Anna:
1. Het is heel fijn dat onze bewoners bezoek krijgen van familieleden, vrienden en andere
naasten. Wilt u daarbij rekening houden met het feit dat de ochtendzorg tot 10.00 uur
kan duren. De bewoners gebruiken rond het middaguur en in de avond gezamenlijk een
maaltijd. U weet zelf of uw naaste tussen de middag een rustmomentje neemt. We
willen u vragen dit te respecteren in het belang van uw naaste, maar ook in het belang
van de medebewoners van de groep.
2. Er zijn steeds meer bewoners in huis die baat hebben bij rust en regelmaat. Wij vragen u
daarom met niet meer dan twee bezoekers van de huiskamer gebruik te maken. Ook
medewerkers kunnen in het belang van medebewoners aan u vragen of u op de kamer
van uw naaste wilt gaan zitten of naar ‘t Trefpunt wilt gaan.”

