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We openen onze deuren weer voor alle bezoekers. Bezoekers hoeven zich niet meer te 

registeren. We zijn erg blij voor bewoners dat alle bezoek weer welkom is! 

 

Tegelijkertijd realiseren we ons dat dit ook een spannende stap is. Het coronavirus 

waart nog steeds rond in Nederland. Dankzij de medewerking van zowel bewoners, 

naasten, medewerkers als vrijwilligers hebben we het virus in de afgelopen maanden 

nagenoeg buiten de deur weten te houden. Hartelijk dank daarvoor.  

 

We vertrouwen erop dat iedereen zich ook in de komende periode aan de regels blijft 

houden, zodat we samen het virus buiten de deur kunnen houden. 

 

Voorwaarden 

 

De landelijke voorwaarden blijven van belang. De bezoeker: 

 

 heeft géén klachten (hoesten, niesen, verkoudheid, koorts); 

 past de juiste handhygiëne toe; 

 houdt anderhalve meter afstand tot anderen. 

 

Voorwaarden voor de groepswoningen van De Laantjes (1 t/m 9): 

 

 Bezoek in de huiskamers is niet toegestaan aangezien hier geen anderhalve 

meter afstand kan worden gehouden. Bezoek is wel mogelijk op de slaapkamer 

van de bewoner, in ‘t Trefpunt of buiten. 
 Bezoek voor De Laantjes maakt enkel gebruik van de achteringang van het 

Laantje (met de poster ‘doorgang’).  
 

We verzoeken bezoekers voor De Laantjes zich bij binnenkomst even aan te kondigen 

bij de vrijwilliger bij ingang West, zodat de vrijwilliger het bezoek telefonisch kan 

melden bij de zorgmedewerker van het Laantje. Zij/hij laat de bezoeker vervolgens 

binnen via de achterdeur van het Laantje.  

 

Daarnaast geldt het volgende advies: om anderhalve meter afstand te kunnen borgen 

verzoeken we u uw bezoek niet plaats te laten vinden tijdens zorgmomenten of met 

meer dan 2 personen op de slaapkamer van De Laantjes. Voor de appartementen op 
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De Strijpe en De Laantjes 10 geldt geen maximum aantal personen, maar 

vanzelfsprekend wel de anderhalve meter. 

 

 

Hoe verloopt mijn bezoek? 

 

 Het reserveringssysteem via de website vervalt. Reeds gemaakte afspraken zijn 

akkoord, u mag komen wanneer u dat wenst. 

 Er is bij binnenkomst geen registratie meer nodig. Een vrijwilliger ziet toe dat u 

de handen ontsmet, stelt enkele vragen over uw gezondheid en attendeert u op 

de anderhalve meter afstand.  

 Binnenkomst is mogelijk tot 20.30 uur (u kunt indien gewenst wel later 

vertrekken). 

 Het ophalen van een bewoner mag, maar wel onder de genoemde voorwaarden 

(geen klachten, handhygiëne en anderhalve meter). 

 

En verder: 

 

 De ingestelde waswisseldagen en zwaaimomenten komen te vervallen. 

 Het dragen van een mondkapje is niet meer nodig. Als u dit wel wenst, dan 

moet u hier zelf in voorzien. 

 Bewoners kunnen op elk gewenst tijdstip het gebouw verlaten en weer terug 

komen (tot nu toe was de afspraak om tussen 17.00 uur en 19.00 uur binnen te 

blijven).  

 

 

We houden rekening met het feit dat als er sprake is van een verdachte situatie en/of 

coronabesmetting in ons huis, we ervoor moeten kiezen om St. Elisabeth weer 

(gedeeltelijk) te moeten sluiten. 

 

Eigen verantwoordelijkheid en voorzichtigheid 

 

Voor het slagen én het behouden van de verruiming van de bezoekregeling is het 

belangrijk dat de genoemde maatregelen en afspraken door iedereen worden 

opgevolgd. Op de eerste plaats staat immers het voorkómen van het risico op 
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besmetting. Houdt u alstublieft rekening met de anderhalve meter afstand, niet enkel 

ten opzichte van uw naaste(n), maar ook tot onze andere bewoners, medewerkers en 

vrijwilligers.  

 

Heeft u klachten zoals verkoudheid, hoesten, verhoging of  

plotseling verlies van smaak en reuk?  

Laat u testen!  

Bezoekers kunnen zich hiervoor melden bij de GGD (tel. 0800-1202).  

Testen voor bewoners en medewerkers worden via St. Elisabeth geregeld. 


