Fijn dat u op bezoek komt!
26 november 2021

Veilig op visite bij Aafje; onze bezoekregels
Het aantal corona patiënten stijgt. In de ziekenhuizen, in onze huizen, onder
bewoners, bij klanten in de thuiszorg en bij collega’s. In de persconferenties
van november zijn daarom een aantal nieuwe maatregelen
aangekondigd. Ook Aafje volgt de regels en richtlijnen van de overheid. In
de basis betekent dit dat we qua maatregelen een stap terug doen, naar
de strengere maatregelen die van de zomer van kracht waren.
Aafje wil haar bewoners en gasten zo goed mogelijk beschermen. Ook al zijn veel
van hen gevaccineerd, het blijft een kwetsbare doelgroep. Voor deze doelgroep
kunnen de gevolgen van een eventuele besmetting, ook na een volledige vaccinatie,
nog fiks zijn. We kunnen dan ook niet anders dan het volgen van de landelijke
richtlijnen. Uiteraard houden we situatie nauwgezet in de gaten.

Graag uw aandacht voor onderstaande punten.
Maximaal 4 bezoekers
De overheid adviseert iedereen om het aantal bezoekers thuis te beperken tot vier
personen, naast het eigen huishouden. Omdat onze bewoners tot de meest
kwetsbaren van de samenleving horen, volgen wij dit advies op. Wanneer u op
bezoek komt bij uw naaste in één van onze huizen, vragen wij u om met niet meer
dan vier personen tegelijk te komen. Is de studio van uw naaste niet groot genoeg om
met maximaal vier personen 1,5 meter afstand te houden, dan vragen wij u het aantal
bezoekers verder in te perken. Zo kan bezoek door blijven gaan op een voor iedereen
zo veilig mogelijke manier.

Horecagelegenheden sluiten om 17.00 uur

I n Nederland moeten alle horecagelegenheden om 17.00 uur hun deuren sluiten. Dit
betekent dat ook de restaurants en brasserieën in de huizen van Aafje om 17.00 uur
sluiten. Onze restaurants mogen na 17.00 uur alleen nog voor onze bewoners
gebruikt worden. Indien er bewoners in het restaurant willen eten dan heeft de
locatie de mogelijkheid om dit aan te bieden. Het is dan niet de bedoeling dat hier
ook bezoek bij aanwezig is. Onze restaurants mogen, indien ze niet worden gebruikt
voor de maaltijd, wel worden gebruikt door bewoners en familie om samen te zijn
(omdat er daar meer ruimte is en dat het veiliger maakt) maar er mag dan niets
genuttigd worden. Effectief gezien is er na 17.00 dus geen restaurantfunctie.

Bezoekregeling voor zorghotels
Voor bezoek aan de zorghotels gelden aparte richtlijnen, vergelijkbaar met de
bezoekregeling in ziekenhuizen. In zorghotel Franciscus Gasthuis en in zorghotel
Maasstad is het mogelijk om 2 x per dag op bezoek te komen, met maximaal 2

bezoekers per keer, per patient. Ook vragen wij u uw bezoek digitaal in te plannen via
ons afsprakensysteem.
Chirurgisch mondmasker
Het dragen van een chirurgisch mondmasker is in onze huizen verplicht. Dit
mondmasker krijgt u van ons, wanneer u bij uw naaste op bezoek komt. De
mondmaskers zijn te vinden bij de ingangen en/of recepties van onze locaties.
Bezoek bij een besmetting
Wanneer er weer besmettingen worden vastgesteld, kunnen er op de locatie
(tijdelijk) aangepaste regels gelden. Als dit gebeurt en gevolgen heeft voor uw bezoek,
hoort u dit natuurlijk zo snel mogelijk. Daarnaast zijn alle richtlijnen onder
voorbehoud van landelijke regionale en lokale ontwikkelingen.
Looproutes, hygiëne en ventilatie
Volg de looplijnen en afstandsmarkeringen die in het huis zijn aangebracht. Dit helpt
om de afstand van 1,5 meter aan te houden. Voor de handhygiëne heeft elk huis bij de
ingang een desinfectiepunt. Zorg dat de ruimte waarin u uw naaste ontmoet, goed
wordt geventileerd.
De basisregels
U bent van harte welkom om op bezoek te komen bij uw naaste. Houd u zich daarbij
wel aan de basisregels:
o Blijf thuis als u koorts en/of (verkoudheids)klachten heeft.
o Pas een goede handhygiëne toe.
o Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot elkaar.
o Vermijd drukke plekken.
Uw bezoek
1. U gebruikt bij binnenkomst handalcohol.
2. Tijdens uw bezoek houdt u 1,5 meter afstand. Houd hier rekening mee, wanneer
u met uw naaste naar een andere ruimte gaat dan de eigen kamer/studio.
Vermijd dus te drukke plekken.
3. Het dragen van een mondneusmasker is verplicht.
4. U kunt ervoor kiezen tijdens het bezoek naar buiten te gaan.
Corona-pas
Bij Aafje is geen corona-pas nodig. Wilt u met uw naaste lunchen of koffie drinken in
een restaurant of andere horecavoorziening in de buurt, dan is er wel een corona-pas
nodig. Ook voor uw naaste die bij Aafje woont. De corona-pas kan online aangemaakt
worden als mensen volledig gevaccineerd zijn of een geldig negatief testbewijs
hebben.
Ouderen, en zeker onze bewoners, hebben niet altijd een smartphone, voor hen kunt
u een papieren versie van de corona-pas printen. Het is dan wel belangrijk dat
degene voor wie u de corona-pas aanvraagt, een DigiD-account heeft. U kunt dit
regelen op de website www.coronacheck.nl/nl/print/. Heeft uw naaste geen DigiD?
Dan kunt u een corona-pas op papier toegestuurd krijgen. Hiervoor kunt u bellen
naar de helpdesk van de CoronaCheck op nummer 0800 14 21.

Gezondheidscheck
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 zonder
neusverkoudheid)?
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 bovenstaande klachten, dan vragen wij u uw bezoek uit te stellen
totdat u minimaal 48 uur klachtenvrij bent.

