Lunet zorg overzichtskaart

Een goede balans tussen leefbaarheid en veiligheid is het uitgangspunt bij de maatregelen die we nemen. Dat is voor
iedereen van belang. We delen dus een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om serieus de afspraken en
maatregelen die we nemen te respecteren en na te komen.

Basisregels

Was vaak je
handen

Houd 1,5 meter
afstand

Nies en hoest in
elleboog

Vermijd
drukte

Werk zoveel
mogelijk
thuis

Bij corona
gerelateerde
klachten
worden
personeel en
cliënten getest

Onze maatregelen vanaf september 2020
We blijven monitoren in het kader van de gezondheid en de veiligheid van jou en jouw naasten. We volgen de landelijke
ontwikkelingen en de RIVM-maatregelen op de voet. Veranderingen op gebied van besmetting door Corona kan betekenen dat
we maatregelen dan wel versoepelen of juist aanscherpen.
Bij vermoeden van Corona bij cliënten wordt de cliënt hierop getest. Tussen eerste signaal vermoeden en uitslag test blijft de
cliënt onder extra beschermende maatregelen op de eigen woonlocatie. Is de uitslag negatief, worden deze extra beschermende
maatregelen opgeheven. Wordt de cliënt positief getest op Corona, dan wordt deze cliënt verder verpleegd op de Corona-unit.

Bezoek
Op bezoek komen doen we in overleg en op
afspraak.
Op bezoek gaan of logeren bij familie is
toegestaan.
Voor beide geldt dat we ons houden aan de
basisregels.
Bij klachten is op bezoek gaan of bezoek
ontvangen niet mogelijk.

Vrije tijd
Wandelen en fietsen is toegestaan.
Sporten is toegestaan.
Gebruik van horeca van Lunet zorg is op
reservering.
Vrijetijdsactiviteiten vinden zo veel als mogelijk
buiten plaats.
Voor vakantie zijn de landelijke richtlijnen en
maatregelen van toepassing.

Datum: 01-09-2020

Dagbesteding
Dagbestedingslocaties op woonpark worden
vanaf 1 oktober gefaseerd en stap voor stap
opgestart.
In Wijk en Dorp - waar vanaf juni dit jaar
stapsgewijs dagbestedingslocaties alweer in
gebruik zijn genomen - verruimen we daar waar
mogelijk het aantal dagdelen dagbesteding per
cliënt.

Diensten
Bezoek aan winkels, kapper, pedicure,
schoonheidsspecialist, enzovoort is mogelijk.
Spel-o-theek is open.
Gedeeltelijke openstelling binnenzwembaden
wordt in september onderzocht *.
*Door de wetgeving en de richtlijnen in
relatie tot Corona kunnen wij de
zwembaden op Lunet zorg locaties nog
niet openstellen.

