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Bezoekregeling gehandicaptenzorg woonlocaties met
individuele appartementen
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24 maart 2020

Geachte cliënten, ouders, verwanten,
Op 16 maart jl. heeft u een brief van ons ontvangen over onze maatregelen met betrekking tot
het Corona virus.
Om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen bekijkt het crisisteam dagelijks
welke maatregelen noodzakelijk zijn. Naar aanleiding van de verscherpte maatregelen van de
overheid van 23 maart jl. heeft de VGN een bezoekregeling gehandicaptenzorg opgesteld. De
regeling is toegevoegd als bijlage. Deze regeling is niet vrijblijvend.
Op dit moment is er voor de gehandicaptenzorg (nog) geen algemeen verbod op bezoek. We
moeten echter wel doen wat noodzakelijk is om verspreiding van het virus te voorkomen en de
gezondheid van bewoners, familie en medewerkers te beschermen.
Dit betekent dat cliënten en bezoekers zich houden aan de verscherpte maatregelen die
gisteren, 23 maart jl. zijn vastgesteld door de overheid:







Alleen strikt noodzakelijk naar buiten in geval van;
o Boodschappen
o Apotheek
o Werk
o Luchtje scheppen mag alleen als je afstand houdt tot andere mensen van 1.5 meter
en met niet meer dan 3 personen
Beperk het bezoek. Dit betekent alleen strikt noodzakelijk en niet meer dan 1 bezoeker.
De bezoeker komt niet in gemeenschappelijke ruimtes. Er is alleen contact in het eigen
appartement.
Bezoekers wassen hun handen bij binnenkomst en vertrek.
Er mag niet meer elders gelogeerd worden en we raden het zeer dringend af om logés te
ontvangen.
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Syndion is zich ervan bewust hoe ingrijpend de Corona crisis is voor de kwaliteit van leven van
kwetsbare mensen. We moeten echter doen wat nodig is om verspreiding van het virus te
voorkomen en de gezondheid van cliënten, naasten en medewerkers te beschermen en
bevorderen.
Mogelijk zijn er andere manieren om contact te houden, zoals een videogesprek, een
telefoontje, een kaartje, brief of tekening.
Bij vragen kunt u contact opnemen met de betrokken clustermanager.
Met vriendelijke groet,
namens het crisisteam Corona
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