Logeren in tijden van corona
Logeerzorg is weer mogelijk. Het aanbieden van logeerzorg doen wij conform de RIVM-maatregelen,
waarbij onder andere een gezondheidscheck wordt gedaan voorafgaand aan het logeren.
Wat is een gezondheidscheck?
Logeerzorg kan alleen plaatsvinden als er geen sprake is van gezondheidsklachten horend bij corona.
Voorafgaand aan uw verblijf zullen we u hierover een aantal vragen stellen.
Kan ik op bezoek komen als mijn naaste in het wijkpension logeert?
Bezoek aan een logé in het wijkpension kan plaatsvinden conform de bezoekregeling die op dat
moment voor de Open Waard geldt. Actuele RIVM-richtlijnen en huisregels tonen we op schermen
en informatieposters. Met vragen kunt u ook altijd terecht bij de medewerkers.
Kan ik een wandeling met mijn naaste maken?
Ja dat kan. Ook dan vragen wij u om zich te houden aan de RIVM-richtlijnen en, zoals gebruikelijk, uw
handen bij binnenkomst en bij vertrek te desinfecteren bij de entree.
Welke huisregels gelden er voor bezoek?
• Bezoek is enkel mogelijk als er géén sprake is van klachten die passen bij corona.
• We houden ons te allen tijde aan de 1,5 meter maatregel.
• Bezoekers nemen altijd de kortste weg naar de plek van bestemming.
• Bezoek vindt uitsluitend plaats in het appartement. Heeft u als bezoeker vragen aan de
zorgmedewerker, maak dan gebruik van het oproepsysteem in het appartement. Blijf in ieder geval
in het appartement en ga niet zelf op zoek naar een medewerker.
• Voor bezoek in het logeerappartement geldt een maximum van drie bezoekers tegelijkertijd. Als er
meer dan drie bezoekers aanwezig zijn, kan de 1,5 meter maatregel niet worden nageleefd.
• Bezoek en deelname aan activiteiten registreert u in het daarvoor beschikbare logboek, hierin is
ook een gezondheidschecklist opgenomen.
• We houden ons aan de hygiënemaatregelen van het RIVM, dit betekent: regelmatig handen
desinfecteren (in ieder geval bij binnenkomst en bij vertrek), hoesten en niesen in de binnenkant
van de elleboog en het gebruik van papieren zakdoekjes.
Tot wanneer gelden deze huisregels?
Dat is niet bekend. Wij houden u van wijzigingen op de hoogte via onze website, schermen en
informatieposters. Alleen samen krijgen we corona onder controle.

