Lunet zorg ROUTEKAART
Stap voor stap versoepelen we onze maatregelen. Een goede balans tussen leefbaarheid en veiligheid is daarbij ons uitgangspunt.
Deze routekaart geldt voor woonpark Eckartdal, woonpark De Donksbergen, Kerkebogten en enkele specifieke woningen daarbuiten. De overige
woningen volgen de landelijke richtlijnen (RIVM).

Basisregels voor iedereen

Was vaak je Houd 1,5 meter
handen
afstand

Nies en hoest in
elleboog

Vermijd
drukte

Werk zoveel
mogelijk thuis

Bij corona
gerelateerde
klachten worden
personeel en
cliënten getest

Stap voor stap - wat kan wanneer?
Versoepelen van maatregelen kan alleen als het coronavirus onder controle blijft.
We blijven monitoren in het kader van de gezondheid en de veiligheid van jou en jouw naasten.
Vanaf juni
stap 1

Vanaf 15 juni
respectievelijk juli
stap 2

Vanaf augustus
stap 3

1

2

3

Bezoekregeling:
Max. 2 vaste personen
Max. 45 minuten
Op afspraak
In bezoekersruimte en aangrenzende
tuin
1 maal per week

Verruiming bezoekregeling (15 juni):
Max. 2 personen
Max. 60 minuten
Op afspraak
In de woning
1 maal per week **

Wandelen/fietsen op woonpark
voor cliënten en hun naasten:
Max. 2 vaste personen
Max. 45 minuten
Op afspraak
1 maal per week

Verruiming wandelen/fietsen op
woonpark voor cliënten en hun naasten
(15 juni):
Max. 2 personen
Max. 120 minuten
Op afspraak
1 maal per week **

Opening horeca op woonpark voor
cliënten en hun naasten (15 juni):
Op reservering
Houd 1,5 meter afstand tot andere
bezoekers
Doorstart reguliere behandeling,
diagnostiek en therapie. Blijvend
monitoren op wisselcliënten.

Gebruik horeca op reservering blijft
gehandhaafd.
De teams blijven monitoren op
gezondheidsklachten.
Dagbesteding is op de woning.

Dagbesteding is op de woning.

Bezoek aan kapper, pedicure en
schoonheidsspecialiste mogelijk.

Kapper, pedicure en alternatieve
therapeuten kunnen op afspraak cliënt
behandelen in zijn/haar woning. Deze
dienstverleners nemen zelf PBM mee.

Start vrijetijdsactiviteiten:
Max 30 personen
1,5 meter afstand

Onderzoek opstart Vrijetijd.
Spel-o-theek levert aan huis op
bestelling.
Heroverweging zwembaden.*
Opstart inzet van huifbed (15 juni).
Onderzoek opstart vrijwilligers
Vrijetijd.

Spel-o-theek levert aan huis op
bestelling.

De bezoekregeling op afspraak blijft
gehandhaafd.
Wandelen/fietsen op afspraak blijft
gehandhaafd.
Gebruik horeca op reservering blijft
gehandhaafd.
De teams blijven monitoren op
gezondheidsklachten.
Dagbesteding is op de woning.
Kapper, pedicure en
schoonheidsspecialiste regulier als voor
corona.
Spel-o-theek open.
Heroverweging zwembaden.*
Vakanties mogelijk vanaf 1 augustus.
Start binnen bewegen en sporten.
Start inzet bezoekvrijwilligers /
vrijwilligers Dagbesteding voor activiteit
in de woning.

Heroverweging zwembaden.*
Bezoek aan en logeren bij familie
(1 juli).
Start inzet huifkar:
1,5 meter afstand

* Door de wetgeving en de richtlijnen in
relatie tot corona kunnen wij deze nog niet
openstellen.

Start buiten bewegen en sporten:
Max 30 personen
1,5 meter afstand

** Gezien de recente landelijke richtlijnen
voeren we aanpassingen door. Volg
hiervoor onze website www.lunetzorg.com

Start inzet bezoekvrijwilligers voor
activiteit buiten de woning.
Start inzet vrijwilliger Dagbesteding bij
buitenactiviteiten.
Datum: 23-06-2020

Het is de verantwoordelijkheid van Lunet zorg om naast leefbaarheid ook de veiligheid in acht te
nemen. Dat is voor iedereen van belang. We delen dus een gemeenschappelijke
verantwoordelijkheid om de afspraken rondom de stappen van de routekaart serieus te nemen.

