Gecontroleerde openstelling Park Zuiderhout
Fase vanaf woensdag 1 juli 2020
Vanaf 1 juli zijn de deuren van Park Zuiderhout weer open voor bezoek. In het belang van de
gezondheid van de bewoners, medewerkers en vrijwilligers blijven er wel diverse maatregelen
van kracht. We doen een dringend beroep op ieders medewerking aan deze voorschriften om
zo iedereen zo veilig mogelijk te laten wonen en werken.
Het regieteam houdt de situatie binnen Park Zuiderhout dag in dag uit nauwlettend in de gaten.
Het kan dus gebeuren dat we genoodzaakt zijn om de openstelling geheel of gedeeltelijk tijdelijk
in te trekken of te beperken.
Onderstaande voorschriften zijn van toepassing op alle intramurale bewoners van Park
Zuiderhout én op de huurders van appartementen in het B-gebouw.
De voorschriften, in overleg met de cliëntenraad opgesteld op basis van de adviezen van
de GGD en het beleid van de overheid en branchevereniging ActiZ:
Gecontroleerde openstelling
-

Bewoners mogen weer onbeperkt bezoek ontvangen, in het eigen appartement of
buiten, maar niet in de openbare ruimtes. U kunt met maximaal twee personen tegelijk
een appartement bezoeken, gezien de grootte van het appartement en het in acht
kunnen nemen van anderhalve meter afstand.

-

Naasten dienen hun bezoek nog wél steeds te registreren in het online boekingssysteem
op www.parkzuiderhout.nl/bezoek. Zo kunnen we een gezondheidsuitvraag blijven doen
en in geval van een besmetting bij een bewoner door bron- en contactonderzoek snel
achterhalen wie er risico loopt. Ook kunnen we u snel informeren, mocht er vanwege
een besmetting tijdelijk geen bezoek op een afdeling mogelijk zijn.
Het online registeren geldt ook voor zorg- en dienstverleners van buiten Park
Zuiderhout, zoals een pedicure, schoonheidsspecialist, huishoudelijke hulp of betaalde
mantelzorger.

Algemene voorschriften
-

De bezoeker heeft géén COVID-19 of klachten die daaraan gerelateerd zijn of is na het
doormaken van COVID-19 veertien dagen klachtenvrij. Ook zijn zijn of haar huisgenoten
klachtenvrij. Als een gezinslid in afwachting is van een testuitslag of positief getest is op
COVID-19, kan er geen bezoek gebracht worden aan Park Zuiderhout.

-

De bezoeker mag in de voorgaande twee weken niet in een land of gebied zijn geweest
met een oranje of rood reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Houd de
reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken in de gaten op
www.nederlandwereldwijd.nl/.

-

Bezoek mag was/boodschappen meenemen tijdens het bezoek. Ook het meenemen
van een kleine attentie voor de bewoner en/of een eigen kleine handtas is toegestaan.

De aanmelding
-

Bezoekers dienen hun komst nog steeds vooraf te registreren via een reservering in het
online boekingssysteem op www.parkzuiderhout.nl/bezoek. In het reserveringssysteem
zitten nu geen beperkingen meer. U kunt de datum en tijd aangeven, die u wenst. Stemt
u onderling met elkaar af, of u niet op hetzelfde tijdstip komt? Per appartement zijn er
twee bezoekers tegelijkertijd welkom. Mocht u onverhoopt vergeten zijn uw bezoek
vooraf te registreren, vragen we u dit achteraf alsnog te doen.

-

Enkel en alleen als u geen online mogelijkheden heeft, neemt u per telefoon contact op
met Zuiderhout Buiten op (076) 578 41 85.

-

De eerste keer vragen wij u om een account aan te maken. Daarna kunt u inloggen met
uw persoonlijke inloggegevens en volgende bezoeken inplannen.

-

Bij iedere reservering die u maakt, vult u de uitvraag bezoekregeling in met daarin
vragen over uw gezondheid. De gegevens van het bezoek en de uitvraag bewaren wij
21 dagen en daarna worden ze verwijderd.

-

Het wijzigen en annuleren van afspraken kunt u zelf doen via de link in de bevestiging
die u per e-mail ontvangt.

De ontvangst op Park Zuiderhout
-

De voordeur van Park Zuiderhout is vanaf 1 juli weer open. Er is geen controle meer bij
de hoofdingang.

-

U dient zoveel mogelijk buitenom te lopen en in het gebouw de kortste route te nemen.
Bij het verlaten van het pand neemt u ook dezelfde (kortste) route terug. Als u wilt kunt u
deze (op papier) opvragen bij de gastvrouwen in de centrale hal bij de entree.

-

We willen u vragen, indien mogelijk, gebruik te maken van de trap en niet van de liften.
Er mogen maximaal twee personen in de lift.

-

Bij binnenkomst in Park Zuiderhout desinfecteert u uw handen.

-

Bezoekers van een bewoner van de woongroepen of Munnikhof dragen een mondkapje
vanaf de voordeur van Munnikhof of de woongroep. Er zijn mondkapjes ter plaatse
beschikbaar.

-

U wordt verzocht direct na de entree naar het appartement van de bewoner te gaan en
onderweg niemand aan te spreken. Als u vragen heeft over uw naaste, verzoeken wij u
dit via CarenZorgt of telefonisch aan het team kenbaar te maken.

Het bezoek in het appartement, met mogelijk een wandeling buiten
-

Het bezoek vindt plaats in het appartement van de bewoner. De bezoeker komt niet in
contact met andere bewoners of verblijft niet in een ruimte met andere bewoners. Ook
de openbare ruimtes binnen zijn nog gesloten voor het ontvangen van bezoek.

-

U houdt minimaal 1,5 meter afstand van de zorgmedewerker als deze tijdens het bezoek
zorg moet verlenen die niet kan worden uitgesteld. Gaat u ook geen gesprek aan met de
zorgmedewerker.

-

Er is geen fysiek contact tussen bezoeker en de bewoner. Er wordt zoveel mogelijk
afstand van minimaal 1,5 meter in acht genomen.

-

Het is toegestaan om samen buiten een wandeling te maken. U mag overal op het
terrein komen. Neemt u op weg naar buiten en weer terug steeds de kortste route en let
u op een veilige afstand tot elkaar.

Het vertrek na het bezoek
-

Na het bezoek neemt u de kortste route naar de uitgang. Dit is dezelfde route als bij
binnenkomst.

-

U desinfecteert de handen bij het verlaten van het pand.

-

Bezoekers van een bewoner van de woongroepen of Munnikhof doen het mondkapje af
bij het verlaten van de afdeling.

Voor vragen over deze bezoekregeling neemt u contact op met het Regieteam infectiepreventie
door een e-mail te sturen naar infectiepreventie@parkzuiderhout.nl.
Teteringen, 7 juli 2020

