
Instructie bezoekregeling - v.a. 6 november 2021  
 
Algemeen: 

• Het bezoeken van onze bewoners mag: 
o door iedereen die gezond is en dus geen last heeft van gezondheidsklachten 

(zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, 
verhoging of koorts of plotseling verlies van reuk en/of smaak).  

o op afdelingen waar geen besmettingen zijn. Op afdelingen met besmettingen 
gelden andere regels, dit staat aangegeven op de locatie. 

• Bezoek is toegestaan op de eigen kamer, in de tuin of in het restaurant.  

• Houd overal minimaal 1,5 meter afstand tot uw naaste en overige aanwezigen.  

• De 1,5 meter afstand betekent een maximum aantal bezoekers van drie per 

bewoner. 

• Bij binnenkomst op onze locaties ligt een mondkapje voor u klaar. Het is niet de 

bedoeling dat u een eigen mondkapje gebruikt. 

• Het dragen van een mondkapje is verplicht in het hele gebouw. Houdt u zich hier niet 
aan, dan kan u de toegang tot het verpleeghuis worden ontzegd. Ook in het 
restaurant is een mondkapje verplicht, deze mag u afzetten als u aan tafel zit. 

• Het meebrengen van presentjes is toegestaan, (onverpakte) consumpties niet.  

• Het meebrengen van huisdieren is toegestaan. 

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

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

• Gebruik de desinfecterende handgel bij binnenkomst. 

• Zet een mondkapje op, deze liggen voor u klaar. 
 
2. A. Bezoek aan 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. 

• 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 desinfecteert uw handen bij de uitgang. 
 
Meer informatie?  

• Op de website van Valkenhof vindt u de meest actuele informatie vanuit Valkenhof: 
www.valkenhof.nl/corona 

• 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.  

 
Corona-helpdesk 
Bij vragen kunt u uiteraard contact opnemen met onze corona-helpdesk. Zij zijn te bereiken 
via de receptie, telefoonnummer 040 - 201 40 35. 
 
#samentegencorona 

 
 
We wensen u alvast een heel fijn bezoek toe! 
   
 

 

http://www.valkenhof.nl/coronavirus-vragen-en-antwoorden
http://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
http://www.ggdbzo.nl/nieuws/Paginas/Informatie-over-het-coronavirus.aspx

