Fijn dat u op bezoek komt!
Veilig op visite bij Aafje; onze bezoekregels
U mag met elkaar en zonder tijdslimiet bij uw naaste op bezoek komen. Daarvoor gelden een aantal
bezoekregels.
Bezoekregeling
Het is noodzakelijk om voor uw bezoek een afspraak te maken. Dit doen we met een
plannings- en registratiesysteem en met een aantal spelregels. Dit is nodig om het in- en
uitlopen van mensen in goede banen te leiden. Om goed contactonderzoek te kunnen doen
wanneer er nieuwe besmettingen zijn.
Mondmasker
Wanneer u bij ons op bezoek komt is het dragen van een niet-medisch mondmasker
verplicht vanaf het moment dat u het huis binnen stapt. Net als in het OV, vragen wij u dit
mondmasker zelf mee te nemen. Houd hier dus rekening mee als u op bezoek komt.
Hygiëne
Om de afstandsregel van 1,5 meter te waarborgen zijn in het huis duidelijke looplijnen en
afstandsmarkeringen aangebracht. Voor de handhygiëne heeft elk huis bij de ingang een
desinfectiepunt.
De bezoeker(s)
• U mag één keer per dag met maximaal 2 bezoekers langs komen.
• Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee in het aantal bezoekers, mits het er niet meer
dan drie per bezoekmoment zijn. Kinderen vanaf 13 jaar tellen wel volledig mee als
bezoeker.
• Elke bezoeker is verantwoordelijk voor het volgen van de (landelijke) richtlijnen. De
belangrijkste zijn:
o Blijf thuis als u koorts en/of (verkoudheids)klachten heeft.
o Pas een goede handhygiëne toe.
o Houdt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot elkaar.
o Vermijdt drukke plekken.
• Houdt u zich hier niet aan, dan vergroot dat het risico op (nieuwe) besmettingen. Dit kan
betekenen dat de bezoekregelingen weer beperkt moeten worden.
Plannen van uw bezoek
• Bezoek aan uw naaste is altijd op afspraak.
• U maakt een afspraak via www.aafje.nl/opbezoekbijaafje.
• Bij het maken van de afspraak vult u een korte gezondheidscheck in.
• In het reserveringssysteem plant u een starttijd voor uw bezoek, er is geen eindtijd.
Uw bezoek
1. U gebruikt bij binnenkomst handalcohol.
2. U neemt de kortste en meest directe route, volgens de aangegeven looplijnen, naar de
woonruimte of de aangewezen bezoekruimte, van uw naaste.
3. U bezoekt uw naaste bij voorkeur in de eigen woonruimte
4. Tijdens uw bezoek blijft u 1,5 meter afstand houden. Houdt hier rekening mee, wanneer u
met uw naaste naar een andere ruimte gaat dan de eigen kamer/studio. Vermijd dus te
drukke plekken.
5. Tijdens uw bezoek draagt u een mondmasker. U neemt dit mondmasker zelf mee.
6. U kunt ervoor kiezen tijdens het bezoek naar buiten te gaan.
7. Bij vertrek neemt u de kortste en meest directe weg, volgens de aangegeven looplijnen,
naar de uitgang.
Afspraken

De afspraken rondom bezoek zijn met grote zorgvuldigheid en instemming van de
cliëntenraad opgesteld. Door met elkaar scherp te blijven en deze afspraken na te leven,
krijgen en houden we onze huizen locaties zoveel mogelijk coronavrij. Alle versoepelingen
zijn onder voorbehoud van landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen. Mocht er op een
locatie toch weer een besmetting plaatsvinden, dan moet bezoek helaas vanuit
veiligheidsoverweging weer tijdelijk beperkt of helemaal gestaakt worden.
Gezondheidscheck
Bij de reservering van uw bezoek en bij de voordeur doen wij een korte gezondheidscheck.
Vragen die gesteld worden bij deze gezondheidscheck zijn:
1. Heeft u koorts? (temperatuur 38graden of hoger)
2. Heeft u toegenomen kortademigheid in rust of bij lichte inspanning?
3. Heeft u spierpijn in rust of bij lichte inspanning?
4. Heeft u last van algehele malaise in rust of bij lichte inspanning?
5. Hoest u?
6. Heeft u keelpijn?
7. Heeft u een neusverkoudheid: snotteren/niezen/loopneus/verstopte neus?
8. Heeft u (sinds kort) last van smaak en/of reukverlies (ook zonderneusverkoudheid)?
9. Bent u extreem vermoeid?
10. Heeft u pijn achter de ogen?
11. Heeft u op dit moment (onverklaarde) diarree?
12. Heeft u een huisgenoot/partner met een bewezen of verdachte COVID-19?
Als u last heeft van klachten, dan zijn wij genoodzaakt het bezoek voor u uit te stellen totdat u
minimaal 48 uur klachtenvrij bent.

