
Omgevingsfactor uitbraak in wzc op besmette afdeling andere afdelingen toename COVID in gemeente/stad geen infecties 

> 5 bewoners

Hygiëne mondmasker mondmasker mondmasker mondmasker

handhygiëne handhygiëne handhygiëne handhygiëne handhygëne

afstand houden afstand houden afstand houden afstand houden

persoonlijk beschermingsmateriaal persoonlijk beschermingsmateriaal

Registratie ja ja ja ja neen

Screening ja ja neen neen neen

Kamerbezoek op afpraak geen vanaf test tot resultaat ja ja ja

Afspraken ja ja ja met tijdslot neen

Bezoek achter plexiglas ja in apart lokaal ja na kennis resultaat, in apart lokaal niet nodig niet nodig neen

Wandeling op campus neen neen ja; op het terrein ja ja

Naar huis gaan neen neen neen==> bij stijging gemeente; ja ==> bij 
besmetting op andere afdeling 

ja ja

Aantal personen op bezoek max 2 personen, steeds dezelfde max 2 , steeds dezelfde max 2 , mag afwisselend max 2 , mag afwisselend onbeperkt

Frequentie 1x per week 1x per week minimum 2x per week minimum 2x per week onbeperkt

Weekend bezoek neen neen ja; wisselend per afdeling ja; wisselend per afdeling ja

Avond bezoek neen neen op afspraak op afspraak ja

Zieke bezoeker  of in quarantaine niet op bezoek komen niet op bezoek komen niet op bezoek komen niet op bezoek komen niet op bezoek komen

Inrichten en leefbaar maken kamer van 
bewoner door familie

neen neen neen ja ja

Was afhalen en brengen op afgesproken locatie op afgesproken locatie op de kamer op de kamer op de kamer

Afgeven van boodschappen of geschenken via wzc via wzc persoonlijk afgeven persoonlijk afgeven persoonlijk afgeven

Pedicure/kapper stopt stopt ja ja ja

Besmette bewoners
Verblijven in cohorte-afdeling van wzc 
Heilig Hart. Met aparte 
bezoekregeling.

Uitzonderingen

Basisregels

BEZOEKREGELING SAMEN OUDER

Uitzonderingen worden steeds afgewogen aan het algemeen principe van de "afdelingbubbels"

Code ROOD Code ORANJE outbreak op 1 afdeling of leefruimte of besmette MW of 
besmettingen in Gemeente in overleg met Veiligheidscel

Code GEEL Code GROEN

                  Draag je mondneusmasker op een correcte manier.

                  Registreer je in het bezoekersregister.

                  Ontsmet je handen grondig.

                  Houd minstens 1,5m afstand

                  Kom niet op bezoek als je ziek bent.


