Routekaart bezoekregeling
Ambulant:
Voor cliënten die zelfstandig wonen en ambulante ondersteuning krijgen en/of dagbesteding
hebben bij Syndion gelden de algemene richtlijnen van het RIVM. Dat wil zeggen dat de
bewoner maximaal drie mensen op bezoek mag krijgen en dat iedereen 1,5 meter afstand
houdt.

Woonlocaties met individuele appartementen
Huidige bezoekregeling:
 Alleen naar buiten als het strikt noodzakelijk is (boodschappen, apotheek, werk).
 Luchtje scheppen mag als je 1,5 meter afstand houdt en met niet meer dan in totaal 3
personen.
 Beperkt bezoek op eigen appartement (maximaal 2 bezoekers en niet langer dan 1 à 2
uur).
 Bezoeker komt niet in de gemeenschappelijke ruimtes, alleen contact in eigen
appartement.
 Bezoekers wassen handen bij binnenkomst en vertrek.
 Er mag niet gelogeerd worden en er wordt afgeraden om logés te ontvangen.
Bezoekregeling aanvullend per 15 juni:
 Cliënten mogen op bezoek op één ander adres, meestal zullen dit de ouders*) zijn.
 Zij mogen ook logeren op dit adres. Hierbij geldt de richtlijn dat tijdens het bezoek en/of
logeren alleen personen die deel uit maken van dat huishouden aanwezig zijn.
*) Voor ‘ouders’ kan ook een ander huishouden gelezen worden als de bewoner daar de voorkeur
aan geeft (denk aan een partner of een broer/zus). Beperk het bezoek tot dat huishouden en
beperk het aantal verplaatsingen.

Groepswonen overige doelgroepen:
Huidige bezoekregeling:
 Bewoners kunnen zeer beperkt bezoek ontvangen als dit van essentieel belang is voor de
cliënt.
 De bezoekduur op de locatie is in die situaties 1 à 2 uur en maximaal 1 bezoeker (bij
voorkeur één vaste persoon).
 Bezoek komt op afspraak in overleg met begeleiding.
 Bezoek vindt plaats in eigen kamer of neemt de bewoner mee voor een wandeling buiten
de locatie.
 Wanneer een cliënt door een bezoeker (bij voorkeur één vaste persoon) bij de voordeur
mag worden opgehaald voor een wandeling, geldt dat er 1,5 meter afstand moet worden
gehouden en mag de wandeling niet langer duren dan een uur. De wandeling vindt plaats
op een moment dat is afgestemd met de begeleiding.
Bezoekregeling aanvullend per 23 mei
 Maximaal twee bezoekers uit hetzelfde huishouden kunnen op bezoek bij de bewoner.
 Bewoners mogen opgehaald worden voor een wandeling door twee personen uit hetzelfde
huishouden. (Dit kan ook een ander huishouden zijn dan de beide ouders).
Bezoekregeling aanvullend per 15 juni
 Cliënten kunnen op bezoek op één ander adres, meestal zullen dit de ouders *) zijn.
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Zij kunnen ook logeren op dit adres. Hierbij geldt de richtlijn dat tijdens het bezoek en/of
logeren alleen personen die deel uitmaken van dat huishouden aanwezig zijn.
*) Voor ‘ouders’ kan ook een ander huishouden gelezen worden als de bewoner daar de voorkeur
aan geeft (denk aan een partner of broer/zus). Beperk het bezoek zoveel mogelijk tot dat
huishouden en beperk het aantal verplaatsingen.

Groepswonen voor zeer kwetsbaren: EMB en/of ouderen
Bezoekregeling per 23 mei
 Max twee personen uit hetzelfde huishouden halen de cliënt op voor een wandeling of voor
een bezoek op locatie (wandelen heeft de voorkeur)
 Het bezoek blijft beperkt tot dezelfde 2 personen
 De wandeling of het bezoek duurt maximaal 1 tot 1,5 uur
 Het bezoek is klachtenvrij
 Elke locatie bepaalt zelf of er een aparte ruimte wordt ingericht voor bezoek of dat bezoek
gebruik maakt van de eigen kamer van de bewoner.
 Bezoek komt op afspraak in overleg met de begeleiding. De locatie bepaalt hoe dit in te
richten.
 De locatie houdt rekening met risico’s van besmetting. Denk aan tussentijdse schoonmaak
als er sprake is van een aparte ruimte voor bezoek.
 We verwachten dat u geen onnodige risico’s neemt. De contacten met anderen dan het
eigen huishouden zoveel mogelijk beperkt of vermijdt.
Bezoekregeling aanvullend per 1 juli
 Bewoners kunnen weer op bezoek bij ouders* en ook is logeren bij ouders* weer mogelijk.
Let op: hierbij houden we wel een slag om de arm. Het is namelijk van belang om de
ontwikkelingen rondom het aantal besmettingen te volgen. Wat zijn de effecten van de
versoepeling binnen Syndion en in de maatschappij.
*) Voor ‘ouders’ kan ook een ander huishouden gelezen worden als de bewoner daar de voorkeur
aan geeft (denk aan een broer/zus). Het bezoek en logeren wordt beperkt tot één huishouden. En
beperk het aantal verplaatsingen.

Terugkeer naar locatie
Alle cliënten die thuis zijn gaan wonen sinds de Corona maatregelen zijn ingegaan mogen
weer naar de locatie komen. Dit kan per direct, uiteraard in afstemming met de begeleiding op
de locatie.
Het bezoek aan ouders thuis en het logeren bij ouders voor hen gaat dan weer in vanaf 15
juni a.s. (mits de effecten van de versoepeling dit toelaten).
Voor groepswonen EMB en/of ouderen is dit vanaf 1 juli as.!
Als cliënten na al die weken vanuit hun logeeradres weer naar de woonlocatie terugkomen:
maak per locatie/cliënt een risico-inschatting m.b.t. eventueel besmettingsgevaar en daaruit
voortvloeiende maatregelen.

Overig:
Alle stappen in deze routekaart zijn onder voorbehoud van de ontwikkelingen (wel/geen
toename van besmettingen) binnen Syndion en de maatschappij. We vragen iedereen
onnodige risico’s te vermijden ter bescherming van andere cliënten en medewerkers.
Team bepaalt met elkaar op welke wijze het bezoek ingepland wordt.
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