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Coronaregels die bij Zorgwaard gelden  

 

De onderstaande coronaregels gelden tot nadere berichtgeving, óók als u inmiddels al 

gevaccineerd bent tegen corona. Onze zorgmedewerkers mogen bezoekers de toegang 

weigeren als zij zich niet aan deze regels houden. Zorgmedewerkers kunnen u of uw bezoek 

aanspreken op het belang van het nakomen van de regels. Zij schakelen het bestuur en 

management van Zorgwaard in als dit tot ongewenste situaties leidt. 

 
- Er is per cliënt maximaal 1 bezoeker per dag toegestaan. Dit hoeft niet steeds dezelfde 

persoon te zijn (één vaste bezoeker), maar het is wel wenselijk dat er niet te veel 
verschillende mensen op bezoek komen bij onze cliënten.  
 

- Voor onze afdeling geriatrische revalidatiezorg (GRZ) zijn de bezoektijden van 16.00 uur 
tot 21.00 uur. Voor onze overige afdelingen of woningen  gelden er geen bezoektijden. 
 

- Iedere bezoeker is direct bij binnenkomst verplicht een door Zorgwaard te verstrekken 
FFP2 -mondmasker te dragen, andere mondmaskers zijn niet toegestaan. Zorgwaard 
verstrekt de FFP2-mondmaskers bij de gastvrouw of op de woning. 
 

- Het is belangrijk dat u het FFP2-masker correct opzet. Bekijk vooraf deze 

instructievideo: https://youtu.be/XKUoaYmS5fE  
 

- Draag het mondmasker op de juiste wijze (mond en neus bedekt). 
 

- U doet uw mondmasker pas weer af als u onze locatie/woning verlaat.  
 

- U houdt het mondmasker dus ook op als u op de kamer van de cliënt bent. 
 

- Houd anderhalve meter afstand tot anderen aan, óók als u uw mondmasker op heeft. 
 

- Kom niet in de verleiding elkaar te omhelzen, hoe moeilijk ook. 
 

- Blijf uw handen veelvuldig wassen. 
 

- Hoest of nies in de binnenkant van uw elleboog. 
 

- Zie af van elkaar ontmoeten als er gezondheidsklachten zijn passend bij het coronavirus 
en informeer onze medewerkers direct bij een vermoeden van een coronabesmetting bij 
één van uw (vaste) bezoekers. 
 

- We vinden het fijn dat de cliënten die bij ons wonen visite ontvangen, maar we zien 
liever niet dat zij op visite gáán. Kortom: om coronabesmettingen te voorkomen, hopen 
wij dat onze cliënten zoveel mogelijk thuis blijven en niet naar externe 
(familie)aangelegenheden gaan. Mocht dit wel het geval zijn, dan bent u verplicht dit 
vooraf te melden en er geldt bij terugkomst een verplichte quarantaine van 10 dagen 
voor de cliënt. 

 

- Op het moment dat u door onze zorgmedewerkers wordt aangesproken op het naleven 
van de regels verzoeken wij u vriendelijk hier opvolging aan te geven en niet in discussie 
te gaan. De regels zijn er niet voor niets, alleen samen krijgen we corona onder controle. 

 

Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip en medewerking! 
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