
Instructie (verder) versoepelde bezoekregeling - v.a. 3 juli 2020  
 
Instructie bezoeker  
Algemeen: 

 Het bezoeken van onze bewoners mag: 
o door iedereen die gezond is en dus geen last heeft van hoest OF verkoudheid 

OF koorts; 
o op afdelingen waar geen besmettingen zijn; 
o én mits de 1,5 meter afstand tot elkaar mogelijk is.  

 Dagelijks bezoek is toegestaan van ma t/m zo tussen 10.00 uur - 20.00 uur. Bezoek 
vóór 10.00 uur en ná 20.00 uur is niet toegestaan → uiterlijk 20.00 uur moeten alle 
bezoekers de locatie verlaten hebben. 

 Bezoek is toegestaan op de eigen kamer, in de tuin of in het restaurant. Ons advies: 
ga zoveel mogelijk met elkaar naar buiten. Onze tuinen zijn voorzien van extra zitjes. 

 Ons dringende advies: Kom met maximaal twee personen tegelijkertijd op bezoek, 
om voldoende afstand te kunnen houden op de kamer van uw naaste. 

 Komt u met meer dan twee personen tegelijkertijd op bezoek, dan verzoeken wij u in 
de tuin of in het restaurant plaats te nemen of het bezoek op te splitsen. In de tuin 
geldt een maximum van twee personen per tafel; in het restaurant een maximum van 
vier personen per tafel.  

 Er zijn meerdere bezoeken per dag toegestaan, zolang de situatie verantwoord 
(veilig) blijft. 

 De tuinen + restaurants van Valkenhof zijn enkel toegankelijk voor bewoners en hun 
(gezonde) bezoekers, dus niet voor andere mensen van buitenaf. 

 Houd te allen tijde 1,5 meter afstand tot uw naaste en overige aanwezigen. 
Lichamelijk contact is niet toegestaan. 

 Een mondneusmasker (verstrekt door Valkenhof) is verplicht als u: 
o binnen 1,5 meter afstand komt, zoals bij het duwen van een rolstoel. 
o last heeft van hooikoorts.  

 De gastheer/gastvrouw aan de deur zorgt voor een dagelijkse registratie en 
gezondheidscheck van de bezoekers.  

 Het meebrengen van presentjes is toegestaan, het meebrengen van huisdieren of 
(onverpakte) consumpties niet.  

 U volgt de richtlijnen voor basishygiëne van het RIVM.  
 
1. Vóór uw bezoek 

 U heeft géén gezondheidsklachten. Anders is uw bezoek niet toegestaan.  

 Bij de ingang wordt u gevraagd naar uw gezondheid en die van uw huisgenoten.  

 Uw temperatuur wordt opgenomen. Bij twijfel of bij (milde) 
gezondheidsklachten wordt de toegang geweigerd. 

 U krijgt een mondneusmasker aangereikt indien u binnen 1,5 meter afstand komt, als 
u last hebt van hooikoorts of als u het prettig vindt een mondneusmasker te dragen. 

 Gebruik de desinfecterende handgel bij binnenkomst. 
 
2. A. Bezoek van bewoner op onze locatie 

 U gaat via de kortste route naar de kamer van de bewoner. 

 Tijdens deze route maakt u steeds gebruik van de desinfectiezuilen die u tegenkomt. 

 U maakt geen contact met andere bewoners of medewerkers, maar loopt 
rechtstreeks naar de kamer van de bewoner. Eventuele vragen of opmerkingen kunt 
u telefonisch of digitaal voorleggen aan medewerkers. 

 U houdt steeds 1,5 meter afstand van alle aanwezigen op de locatie. Is dit absoluut 
niet mogelijk? Dan draagt u een mondneusmasker (uitgifte bij gastheer/gastvrouw). 
Wij vertrouwen hierin op uw eigen verantwoordelijkheid. 



 Er vindt geen fysiek contact plaats tussen u en de bewoner.   

 Gelieve uw toiletbezoek zoveel als mogelijk thuis te laten plaatsvinden. Bij 
uitzondering kunt u gebruik maken van het toilet op de kamer van de bewoner. 

 Bezoek aan de tuin en restaurants is toegestaan, mits er voldoende ruimte is en 1,5 
meter afstand gehouden kan worden. 

 Het is niet mogelijk om gebruik te maken van de huiskamer waar andere bewoners 
verblijven. 

 U volgt de aanwijzingen van zorgpersoneel te allen tijde op. 
 
2. B. Gaat u met de bewoner buiten de locatie? 

 U ontmoet elkaar vooral in de buitenlucht. 

 U beperkt verdere sociale contacten. 

 U vermijdt druktes en menigten. 

 U houdt 1,5 meter afstand. 

 U zorgt voor een goede handhygiëne. 

 U desinfecteert bij terugkomst op de locatie opnieuw uw handen en de handen van 
de bewoner. 

 
3. Na uw bezoek 

 U wast (voor vertrek) uw handen grondig op de kamer van de bewoner. 
 U verlaat de locatie via de kortste route.  
 U meldt zich af bij de gastvrouw/gastheer (uitgang).  
 U desinfecteert uw handen bij de uitgang. 
 U gooit uw mondkapje en bezoeksticker weg bij de uitgang in de daarvoor bestemde 

afvalbak. 
 
Meer informatie?  

 Op de website van Valkenhof vindt u de meest actuele informatie vanuit Valkenhof: 
www.valkenhof.nl/coronavirus-vragen-en-antwoorden 

 Voor uitgebreidere en de meest up to date informatie over het coronavirus, verwijzen 
wij u graag naar de volgende website: www.rivm.nl/coronavirus/covid-19  

 Op de website van de GGD staat tevens meer actuele informatie: 
www.ggdbzo.nl/nieuws/Paginas/Informatie-over-het-coronavirus.aspx  

 Er is naast de RIVM-site ook een landelijk info-nummer beschikbaar voor vragen van 
burgers: 0800-1351.  

 
Hebt u nog vragen n.a.v. deze instructie? Neem dan contact met ons op via 040-2014035 of 
stuur een e-mail naar bezoek@valkenhof.org.  
 
We wensen u alvast een heel fijn bezoek toe! 
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