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Maatregelen corona vanaf 19-11-2021 

 

Afdeling wonen 

In verband met het oplopen van het aantal besmettingen zowel landelijk als in Onstwedde en 

omstreken zijn de maatregelen aangepast vanaf vrijdag 19-11-2021. 

 

Maatregelen ten aanzien van bezoek 

Er mogen maximaal 2 bezoekers per zorgvrager op bezoek komen. Bij het brengen van een 

bezoek gelden de volgende regels: 

- Bij binnenkomst dient het bezoek de handen te desinfecteren. 

- Er moet anderhalve meter afstand worden gehouden. 

- Bij het binnenkomen van Zorghuis samen is het dragen van een mondkapje 

verplicht, zodra u op anderhalve meter afstand van uw familielid zit mag het 

mondkapje af. 

- Bij het lopen door het gebouw is het dragen van een mondkapje verplicht. 

- Bezoekers mogen geen gebruik maken van de gezamenlijke ruimtes, wel van 

eigen kamer, privéruimte en in de avonduren de dagbelevingsruimte. 

Vervoer 

Bij het vervoeren van onze zorgvragers worden er mondkapjes gedragen door zowel de 

bestuurder als de zorgvrager. 

Personeel 

Alle personeelsleden zijn er op geattendeerd alle maatregelen in acht te blijven nemen, 

aangezien zij een grote verantwoordelijkheid hebben voor de zorg van uw familielid. 

Iedereen heeft het dringend advies gekregen de contacten te minimaliseren. 

Personeelsleden met klachten laten zich direct testen en komen niet naar het Zorghuis tot ze 

een negatieve testuitslag hebben. Wanneer er binnen het gezin van het personeelslid 

klachten zijn moet het personeelslid een zelftest doen alvorens aan het werk te gaan. Het 

familielid moet zich laten testen. 

Personeelsleden zullen gedurende hun werkdag: 

- Na elk zorgmoment en met regelmaat tussendoor hun handen wassen en 

desinfecteren 

- Zich houden aan de algemeen geldende maatregelen 

- Gebruik maken van een mondkapje 

- Tijdens de koffiepauze minimaal anderhalve meter afstand bewaren 

 

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Bij vragen en/of opmerkingen mag 

u ten alle tijden contact opnemen met Sylvia Wolfs, 06-21412765 


