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We stellen St. Elisabeth open voor beperkt bezoek vanaf 29 mei (bewoners De Strijpe) 

en vanaf 2 juni (bewoners De Laantjes) en hebben hiervoor een instructie 

bezoekregeling opgesteld die u – indien van toepassing – van ons ontvangen heeft en 

ook op onze website kunt nalezen. Bij de instructie hoort deze verklaring.  

 

Deze verklaring moet u vóór uw eerste bezoek downloaden en invullen. U 

levert de verklaring ondertekend in bij ingang West zodra u de eerste keer naar 

St. Elisabeth komt voor uw bezoek.  

 

 Ik verklaar dat ik – iedere keer dat ik op bezoek kom – geen klachten heb die 

kunnen wijzen op een infectie met het coronavirus, zoals hoesten, niezen, 

neusverkoudheid of koorts. Als ik klachten heb, kom ik niet op bezoek. 

 

 Ik verklaar dat geen van mijn huisgenoten klachten heeft die kunnen wijzen op een 

infectie met het coronavirus, zoals hoesten, niezen, neusverkoudheid of koorts. Als 

een van mijn huisgenoten klachten heeft, kom ik niet op bezoek. 

 

 Ik verklaar dat ik me houd aan de instructies van medewerkers en vrijwilligers van 

St. Elisabeth die betrekking hebben op de bezoekregeling, zoals: 

 

o het niet dragen van hand- en polssieraden tijdens het bezoek 

o het toepassen van handhygiëne en het laten meten van de temperatuur 

o het dragen van een mondkapje, het daardoor niet nuttigen van eten en 

drinken, en geen neus snuiten tijdens het bezoek 

o het volgen van de kortste en juiste looproute naar het appartement of de 

kamer van de bewoner 

o het houden van anderhalve meter afstand tot de bewoner en anderen, en 

geen fysiek contact 

o het niet gebruiken van de toiletten 

o het niet gebruiken van de lift (tenzij het niet anders kan) 

 

 Ik bewaak zelf de tijd van maximaal één uur per bezoek. 
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