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Geachte heer, mevrouw,
In de persconferentie van dinsdagavond heeft premier Rutte aangegeven dat de maatregelen uit de
gedeeltelijke lockdown weer van kracht zijn. Dat betekent dat de regels voor bezoek weer zijn
aangepast. In deze brief informeren we u graag over wat dit voor u als bezoeker van een
woonzorgcentrum van Vivent betekent.
Aantal bezoekers per bewoner
In overeenstemming met het landelijk beleid doen wij u het dringende verzoek om het bezoek per
bewoner te beperken tot eenmaal per dag en om tijdens de bezoekmomenten het aantal van
maximaal 3 bezoekers van 13 jaar of ouder te hanteren.
Tijdens deze bezoekmomenten kunt u met maximaal 2 bezoekers per bewoner de woning of afdeling
betreden en plaatsnemen op de slaapkamer van de bewoner. Bent u met meer dan 2 personen, dan
verzoeken wij u (eventueel in afstemming met de zorgmedewerkers) om de bewoner met maximaal
twee personen op te halen en mee te nemen om een plaatsje te zoeken in de openbaar toegankelijke
ruimtes.
Voortzetting maatregelen
De maatregelen waarover we u eerder hebben geïnformeerd, blijven van kracht:
•

•
•

In alle gezamenlijk gebruikte ruimtes van onze woonzorgcentra is een mondkapje voor iedereen
verplicht. Wij verzoeken bezoekers dringend om dit zelf mee te brengen. Vivent voorziet in
mondkapjes voor medewerkers en bewoners.
Op de slaapkamer van de bewoner mag u het mondkapje afdoen onder voorwaarde dat er 1,5
meter afstand gehanteerd wordt.
Op alle woningen en afdelingen dient u zich bij binnenkomst te registreren. Zo kunnen wij u altijd
bereiken mocht dat in het kader van contactonderzoek nodig zijn. Een registratieformulier is
hiervoor beschikbaar.
Houd 1,5 meter afstand, blijf thuis bij gezondheidsklachten en zorg voor goede handhygiëne

We stellen het op prijs als u ook de overige bezoekers informeert over bovenstaande zaken.
Heeft u vragen over de informatie in deze brief, dan kunt u contact opnemen met uw Vivent
Contactpersoon.
Ik vertrouw erop dat we er samen alles aan zullen doen om corona buiten de deur houden. Ik dank u
hartelijk voor uw medewerking en begrip.
Met vriendelijke groet,
Pieter Hermsen
Bestuurder

