Made, 15 december 2020

AANVULLING TIJDELIJKE BEZOEKREGELING
VERPLEEGHUIS DE WIJNGAERD
1. Deze aanvullende aanvulling op de bezoekregeling vervangt alle eerdere
uitgegeven bezoekregelingen van de Wijngaerd. Op 14 december heeft het
kabinet vanwege de sterk oplopende besmettingen besloten tot de invoering
van een totale ‘lockdown’ van Nederland. De Wijngaerd vertaalt dit besluit naar
interne maatregelen. De maatregelen zijn gebaseerd op de landelijke richtlijnen
uit de “Handleiding bezoek en sociaal contact corona in verpleeghuizen”.
In deze aanvullende regeling staan de specifieke maatregelen voor toegang en
bezoek aan onze verpleeghuisbewoners. Deze maatregelen worden ook per brief
aan bewoners en contactpersonen bekend gesteld.
2. Deze aanvullende maatregelen gaan in per 19 december 2020 en zullen
tenminste duren tot en met 19 januari 2021.
3. Voor bezoekers gelden de volgende uitvoeringsrichtlijnen:
a.

Aantal bezoekers: Bezoek is toegestaan voor maximaal 2 vaste
bezoekers. Hieronder wordt verstaan 1 permanente vaste bezoeker
(partner van bewoner of door bewoner gekozen vaste bezoeker) en 1 vaste
bezoeker die per week mag worden gewisseld. Het aantal bezoekers dat
gelijktijdig op de woning aanwezig is wordt geregeld door het zorgteam.
 Uitzondering tijdens de feestdagen:
Wij vinden het belangrijk dat onze bewoners ondanks alle beperkingen toch
tijdens de feestdagen in de nabijheid van hun dierbaren kunnen zijn. Met alle
bewoners en familie zijn gesprekken gevoerd om hun wensen te bespreken.
De volgende extra mogelijkheden zijn mogelijk voor de beide kerstdagen
en nieuwjaarsdag:
 Huisbezoek aan familie
 Kerstmaaltijd verzorgd door de Wijngaerd op het eigen appartement met
maximaal 3 gasten
 Videobellen met familie, hiervoor is extra apparatuur aangeschaft
 Kerstactiviteiten op de woning met bewoners en medewerkers

b. Plaats van het bezoek: Bezoek vindt plaats op het appartement. Bezoek
mag ook met de bewoner naar buiten voor een wandeling. Verblijf in andere
ruimten binnen de Wijngaerd is niet toegestaan.
c.

Bezoekersregistratie: bezoekers vullen bij ieder bezoek een bezoekerslijst
in bij het betreden van de woning. Hiermee verklaren zij gelijktijdig dat men
vrij is van ziekteverschijnselen die aan corona gerelateerd zijn (hoesten,
koorts).

d. Bezoektijden: voor het ontlasten van de zorgmedewerkers tijdens
zorgmomenten en etenstijden zijn er bezoektijden ingesteld. Deze zijn
dagelijks van 10.00 tot 12.00 uur; van 14.00 tot 17.00 uur en van 19.00
tot 21.00 uur. Alle bezoekers moeten zich aanmelden door aan te bellen aan
de voordeur van de woning; ook de eerste contactpersonen.

e.

Beschermende middelen: tijdens het bezoek geldt de 1 ½ meter regel en
er wordt gebruik gemaakt van een mondmasker. In geval van verdenking
of besmetting dienen de aanwijzingen van de verantwoordelijke
zorgmedewerker voor het gebruik van beschermende middelen te worden
opgevolgd.

f.

Babbelbox: de Babbelbox blijft beschikbaar voor bijzondere situaties op
aanvraag.

g. Handhaving : deze bezoekregeling heeft een verplichtend karakter. Bij het
bewust niet opvolgen kan dit leiden tot het inzetten van handhaving.
h. Vragen: voor vragen over deze regeling kunt u terecht bij Peggy Fens,
regieverpleegkundige (tel. 0162-241343 of 06-25431474)
B.J. Vos
Directeur-bestuurder

