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Geachte heer, mevrouw,
De feestdagen 2020 komen eraan. Ook deze dagen zullen dit jaar anders zijn dan
gewoonlijk. In principe blijven de maatregelen die op dit moment binnen Respect gelden ook
van kracht tijdens de feestdagen. Om iedere cliënt gezelschap rond de feestdagen te kunnen
bieden, maken wij een uitzondering voor de cliënten die op dat moment in isolatie of op de
corona-afdeling verblijven. Hieronder vindt u het overzicht van de bezoekersregeling op
24, 25, 26 en 31 december 2020 en 1 januari 2021.
Bezoekersregeling rond de feestdagen
De huidige bezoekersregeling geldt ook tijdens de feestdagen. Dit betekent dat er per cliënt
maximaal 2 personen per dag op bezoek mogen komen. Kinderen tot 13 jaar zijn hierbij niet
meegerekend. Deze regel hanteren wij vanwege de grootte van de kamers. Het is niet
mogelijk om met meer dan 2 bezoekers de 1,5 meter afstand te kunnen bewaren.
Bezoekregeling kamer- en afdelingsisolatie tijdens de feestdagen
Niemand zou met Kerst alleen moeten zijn. Daarom maken wij een uitzondering voor het
bezoeken van een cliënt die tijdens bovengenoemde feestdagen in kamer- of
afdelingsisolatie verblijft. Normaal gesproken is mag deze cliënt dan geen bezoek
ontvangen. Tijdens de feestdagen in december en januari wordt hiervan afgeweken. Voor
het bezoek gelden de volgende regels:
Bezoek tijdens kamer- en afdelingsisolatie:
•
Gedurende kamer- en afdelingsisolatie geldt 1 bezoekmoment per dag;
•
Met maximaal 2 bezoekers en één 1 kind onder 13 jaar;
•
Het bezoek duurt maximaal 2 uur en moet plaatsvinden tussen (10.30 – 12.30 uur of
13.30 – 15.30 uur);
•
De bezoekers dragen volledige PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen); Respect zorgt
voor materiaal en begeleiding;
•
De cliënt of 1e contactpersoon overlegt vooraf met de zorg welke bezoekers er komen.
Als uw naaste in kamerisolatie gaat of als er sprake is van een afdelingsisolatie, wordt u
daarvan op de hoogte gebracht door de zorgafdeling.

Bezoekregeling kamerisolatie in het hospice tijdens de feestdagen
Wanneer een cliënt in het hospice tijdens de feestdagen in december en januari in isolatie
verblijft, geldt er een aangepaste bezoekregeling. Voor het bezoek gelden de volgende
regels:
Bezoek tijdens kamerisolatie in het hospice:
•
Tijdens kamerisolatie in het hospice zijn er 2 bezoekmomenten per dag;
•
Met per keer maximaal 2 bezoekers en één 1 kind onder 13 jaar;
•
Maximaal 3 verschillende bezoekers per dag;
•
Het bezoek duurt maximaal 2 uur en moet plaatsvinden tussen (10.30 – 12.30 uur of
13.30 – 15.30 uur);
•
De bezoekers dragen volledige PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen); Respect zorgt
voor materiaal en begeleiding;
•
De cliënt of 1e contactpersoon overlegt vooraf met de zorg welke bezoekers er komen.
Bezoekregeling corona-afdeling tijdens de feestdagen
Ook op de corona-afdeling geldt tijdens de feestdagen in december en januari een
aangepaste bezoekregeling. Voor het bezoek aan de corona-afdeling gelden de volgende
regels:
Bezoek op de corona-afdeling:
•
Op de corona-afdeling zijn er 2 bezoekmomenten per dag;
•
Met per keer maximaal 2 bezoekers en één 1 kind onder 13 jaar;
•
Maximaal 3 verschillende bezoekers per dag;
•
Het bezoek duurt maximaal 2 uur en moet plaatsvinden tussen (10.30 – 12.30 uur of
13.30 – 15.30 uur);
•
De bezoekers dragen volledige PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen); Respect zorgt
voor materiaal en begeleiding;
•
De cliënt of 1e contactpersoon overlegt vooraf met de zorg welke bezoekers er komen.
Langdurig extern bezoek
Het komt voor dat cliënten tijdens de feestdagen langdurig – 24 uur of langer – op extern
bezoek gaan. Wij willen benadrukken dat bij een langdurig extern bezoek, er bij terugkomst
een coronatest bij de cliënt wordt afgenomen. De cliënt verblijft in kamerisolatie tot de
uitslag van de test bekend is.
Heeft u nog vragen?
Wij spannen ons tot het uiterste in om de cliënten van Respect zo goed mogelijk van dienst
te zijn. Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt
u terecht bij de zorgmanager van de afdeling waar uw naaste verblijft.

Met vriendelijke groeten,

Klaas Smilde
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