Bezoektijden bewoners Brinkhoven

• Maandag tot en met vrijdag van 11.00 tot 19.00 uur.
• Zaterdag en zondag van 11.00 tot 16.00 uur
• Andere bezoekers zoals klanten van de kapper of de pedicure,
hebben (nog) geen toegang tot Brinkhoven.

Hygiëne maatregelen

Maatregelen en huisregels

Bezoek Brinkhoven
in corona-tijd

• Zorg voor een goede persoonlijke hygiëne: Was en desinfecteer
Wij zijn samen verantwoordelijk voor elkaar.
regelmatig uw handen, hoest en nies in uw elleboog, gebruik
papieren zakdoeken en schud geen handen.
Alleen samen stoppen we corona!
• Bij binnenkomst in Brinkhoven: Was en desinfecteer uw handen
in de sluis. Doe dit ook als u Brinkhoven verlaat.
• U ontvangt bij binnenkomst een mondkapje dat u tijdens uw hele bezoek moet dragen. Ook in het appartement dat u bezoekt.
• U mag uw eigen mondkapje meenemen en gebruiken.
• Gebruik de lift in Brinkhoven met maximaal twee personen tegelijk. Maak indien mogelijk gebruik van de trap.

Onze huisregels in corona-tijd

Voordat u op bezoek komt, is het volgende goed om te weten:
•
•
•
•
•

Er geldt een maximum van één bezoeker per bewoner per dag.
Neem geen huisdieren mee.
Neem geen consumpties mee om te nuttigen. Cadeautjes zijn wel toegestaan.
U dient overal 1,5 meter afstand van anderen te houden. Ook in het appartement dat u bezoekt.
Blijf thuis als u of een van uw huisgenoten een van de volgende vragen met Ja moet beantwoorden (ook als het gaat om milde klachten!):
1. Heeft u koorts (38 graden of hoger) of voelt u zich koortsig?
2. Bij een temperatuur van 37,5 graden of hoger: heeft u paracetamol geslikt?
3. Heeft u sinds kort last van kortademigheid in rust of bij lichte inspanning?
4. Heeft u last van hoesten of keelpijn?
5. Heeft u last van neusverkoudheid (snotteren/niezen/loopneus/verstopte neus)?
6. Heeft u sinds kort last van onverklaard smaak- en/of reukverlies (ook als u geen last heeft van neusverkoudheid)?
7. Heeft u op dit moment last van (onverklaarde) diarree?
8. Heeft u of een van uw huisgenoten COVID-19?
9. Zo ja, zijn er de afgelopen 14 dagen nog klachten van COVID-19 geweest?
10. Heeft een van uw huisgenoten op dit moment klachten zoals beschreven bij vraag 1 t/m 7?
Wanneer u een van bovenstaande symptomen heeft dan verwachten wij dat u zich aanmeldt bij de GGD voor een coronatest. Wacht hier niet
mee. U brengt anders de mensen met wie u in contact komt in gevaar.

Bij binnenkomst in Brinkhoven:
• Houd altijd 1,5 meter afstand tot anderen. Ook in de sluis bij de hoofdingang en ook in het appartement.
• Bij de hoofdingang wordt een (digitale) screening gedaan waarbij gevraagd wordt of u corona-gerelateerde gezondheidsklachten heeft. Als
dit het geval is, mag u niet binnenkomen.
• U noteert op een lijst bij de receptie (of in de sluis) uw naam, telefoonnummer, bij wie u op bezoek gaat en datum en tijd. Dit vanwege een
eventueel contactonderzoek.
• U toont een geldig legitimatiebewijs, wanneer hier om gevraagd wordt.
• U volgt alle instructies van onze medewerkers op.

Tijdens het bezoek:
•
•
•
•
•
•

Bij binnenkomst in het appartement van uw dierbare wast u uw handen met water en zeep en droogt ze af met de papieren handdoekjes.
U houdt 1,5 meter afstand tot uw naaste.
U maakt uitsluitend in noodgevallen gebruik van het toilet in het appartement van uw naaste.
U blijft in het appartement of u gaat met uw dierbare naar buiten. Ga niet naar de gemeenschappelijke huiskamers.
Voor vertrek uit het appartement wast u wederom uw handen met water en zeep en droogt u uw handen met de papieren handdoekjes.
U mag met uw dierbare buiten wandelen met inachtneming van 1,5 meter afstand. Is hij of zij gebonden aan een rolstoel dan is 1,5 meter
afstandhouden niet mogelijk en moet u als begeleider een mondkapje dragen. Vermijd tijdens het wandelen drukke plekken. Bezoek geen
winkels of supermarkten.

Na afloop van het bezoek:
• Als u opmerkingen of adviezen heeft ten aanzien van het bezoekbeleid, kunt u dit bij de receptie melden. Het liefst
krijgen we deze per e-mail opgestuurd: info@hanzeheerd.nl.
• U meldt zich af bij de receptie.
• Als u van Hanzheerd een mondneusmasker heeft gekregen: deponeer deze in de afvalbak in de sluis.

Hanzeheerd
Disclaimer: Deze huisregels zijn opgesteld op basis van de landelijk vastgestelde Handreiking voor bezoekbeleid verpleeghuizen in corona-tijd.

