
AFSPRAKEN BEZOEK IN 
ASSISTENTIEFLATS

Houd voldoende afstand van elkaar. Minimum 1,5 meter.

Bezoek vindt bij voorkeur plaats in open lucht, of anders in de eigen

wooneenheid, NIET in de gemeenschappelijke ruimtes.

Het dragen van een mondmasker is aanbevolen.

Zorg voor een goeie handhygiëne:

Handen wassen en ontsmetten

Geef geen hand aan elkaar

Niet niezen of hoesten in de handpalm

WIE MAG OP BEZOEK?

Tot eind augustus mag je slechts met 5 verschillende mensen contact hebben (sociale bubbel)

Per flat mogen maximaal 4 personen tegelijk binnen (bewoners inbegrepen)

Indien mogelijk vragen we om jullie bezoek zoveel mogelijk bij hen thuis te ontmoeten en niet in je

assistentieflat. 

VEIL IG BEZOEK ONTVANGEN

BIJ  Z IEKTE

Ontvang geen bezoek als je jou ziek voelt of als de bezoekers zich

ziek voelen. 

Er is geen bezoek mogelijk bij bewoners met een (vermoedelijke)

COVID-19 besmetting tot minstens 14 dagen na start van de

symptomen en tot einde van de symptomen, uitgezonderd in

hoogstnoodzakelijke – zoals bv. palliatieve – situaties.

Bezoekers en bewoners die tot een risicogroep behoren (ouderen,

personen met hart- en vaatziekten, chronische aandoeningen) lopen

bij deze contacten een hoger risico dan gezonde personen.

Door op bezoek te komen verklaren bezoekers ook tegelijkertijd dat

ze geen ziektesymptomen vertonen. 
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