Bezoekregeling Woonparken en Kerkebogten
Voor wie?
Voor cliënten van woonpark Eckartdal en woonpark
De Donksbergen
De regeling is ook voor Kerkebogten in Eersel.
Bezoekregeling
Een bezoekregeling zijn afspraken over het
ontvangen van bezoek.
Lunet zorg wil niet dat cliënten ziek worden door
corona. Lunet zorg wil wel dat cliënten bezoek
kunnen ontvangen.
Daarom willen we heel voorzichtig bezoek toelaten.
Het moet veilig zijn en blijven.
Start
Vanaf maandag 25 mei.

Wie is het bezoek?
Familie en naasten van de cliënt.
Bijvoorbeeld je moeder, broer of vriend.
Gezondheid staat op 1!
Gezondheid staat op 1: het is heel belangrijk.
Er is daarom contactloos bezoek.
Bezoek vindt plaats in een aparte ruimte die
goedgekeurd is voor het ontvangen van bezoek.
Dat betekent dat cliënten niet mogen wandelen met
het bezoek.

De regels rond het bezoek
1. Bezoek is op afspraak

Op afspraak

2. Het bezoek duurt 45 minuten.

Duur: 45 minuten
3. Het bezoek gebeurt in een aparte ruimte.

Aparte ruimte
4. Voor het bezoek hebben de begeleider en bezoek
overleg met elkaar of er geen klachten zijn over
de gezondheid.
Klachten?
5. Per bezoek maximaal 2 bezoekers

Tot 2 bezoekers
6. Bezoek gaat niet naar WC, keuken en andere
gemeenschappelijke ruimtes

Niet voor bezoek

Let op!!!

Bezoek gaat niet door:
Als er een (vermoeden van) besmetting is op de
woning. Als op de woning een verdenking van
corona is bij een cliënt of medewerker dan geldt een
bezoekverbod tot 2 weken na het verdwijnen van de
laatste besmetting.
Bezoek gaat niet door:
Als een bezoeker klachten heeft zoals verkouden,
niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen of
koorts.
Cliënten niet buiten de woonlocatie
Cliënten van de woonparken en Kerkebogten mogen
nog niet op bezoek gaan buiten hun woonlocatie.
Bezoekers die niet luisteren
Bezoekers die zich niet aan de regels houden:
- mogen niet komen of
- moeten vertrekken.
De medewerkers zeggen dit tegen de bezoekers.
Veiligheid
Veiligheid van cliënten en medewerkers is het
allerbelangrijkste.
Daarom is het heel belangrijk je aan de regels te
houden.
Plezier
Lunet zorg wenst je veel plezier met het ontvangen
van bezoek.

