Bezoekadvies Park Zuiderhout
met ingang van dinsdag 21 december 2021
Het kabinet verscherpt de landelijk coronamaatregelen. We zetten hier op een rijtje wat
dit betekent voor ons bezoekadvies.
Mondkapje verplicht
We vragen bezoekers - en dus ook huurders, behalve de intramurale huurders uit de Bvleugel - om een chirurgisch mondmasker te dragen en geen eigen mondkapje.
Deze chirurgische mondmaskers zijn beschikbaar bij de entree en op de afdeling.
Anderhalve meter
Voor iedereen geldt: houd anderhalve meter afstand. Dit is nog steeds het beste wat je kunt
doen om te voorkomen dat het virus zich verspreidt.
Bezoek op het appartement: maximaal twee personen per dag
We vragen u om voorlopig met maximaal twee bezoekers (inclusief jonge kinderen) per dag
op bezoek te komen. De intramurale appartementen in Park Zuiderhout zijn te klein om met
meer dan drie personen op 1,5 meter afstand van elkaar te verblijven. Bezoek op de
huiskamers van de afdelingen is niet meer mogelijk.
Voor huurders in de ruimere appartementen geldt deze aanscherping niet, al vragen we u
natuurlijk ook verstandig om te gaan met de anderhalvemetermaatregel.
Kinderen
Er zijn momenteel veel besmettingen op scholen en daarmee onder de jeugd. De oproep van
het kabinet is daarom om terughoudend te zijn met contacten tussen kinderen en 70plussers. Want de oudste groep is nu eenmaal het meest kwetsbaar. Park Zuiderhout volgt
de adviezen van het kabinet. Dat betekent dat ook wij aan bewoners vragen om
terughoudend te zijn in contacten met (achter)kleinkinderen.
Bezoek hoeft zich niet aan te melden.
Blijft u goed op het volgende letten
- Neem in huis steeds de kortste route. Ga niet binnenshuis wandelen en trek lekker
naar buiten.
-

We willen u vragen, indien mogelijk, gebruik te maken van de trap en niet van de liften.

-

De bezoeker (of zijn/haar huisgenoten) heeft geen COVID-19 dan wel klachten die
daaraan gerelateerd zijn of is na doormaken van COVID-19 tenminste 24 uur
symptoomvrij, minimaal 48 uur koortsvrij en minimaal zeven dagen na start symptomen
(of vanaf moment dat de test positief was als u geen klachten ervaarde).

-

U brengt geen bezoek aan Park Zuiderhout als u in quarantaine moet vanwege contact
met een bevestigde COVID-19 patiënt.

-

Bent u in het buitenland geweest? Dan verwachten we dat u de reisadviezen van het
ministerie van Buitenlandse Zaken opvolgt voor de terugkeer naar Nederland. Deze
vindt u op nederlandwereldwijd.nl/.

Heeft u vragen over deze bezoekregeling? Stuurt u dan een bericht aan
infectiepreventie@parkzuiderhout.nl. De e-mailberichten behandelen we iedere werkdag,
waarbij we streven naar een reactie binnen 48 uur. Daarnaast kunt u uw vragen of zorgen
natuurlijk ook altijd delen met uw contactverzorgende.

Teteringen, 21 december 2021

