
 
 
Voorwaarden bezoekregeling 
Heerhugowaard, 29- 05- 2020  
 

• Eén vaste bezoeker: 
Per bewoner dan wel per echtpaar kan er op dit moment één vaste bezoeker komen in het eigen 
appartement. De bewoner is vrij om deze persoon aan te wijzen. Fijn als de bezoeker een 
legitimatiebewijs meeneemt. Wij vragen bezoekers vriendelijk om huisdieren thuis te laten. 
 

• Geen coronasymptomen: 
De vaste bezoeker, dan wel leden van diens huishouden, mogen geen coronaverschijnselen hebben. 
Bezoekers controleren thuis hun temperatuur. Bij een temperatuur boven de 38,0 °C of bij klachten 
kan het bezoek helaas geen doorgang vinden. Ook wordt gevraagd of de bezoeker en de andere 
gezinsleden (verkoudheid)klachten of andere corona-gerelateerde klachten hebben.  
 

• Duur van bezoek: 
De vaste bezoeker kan de bewoner maximaal twee keer per week bezoeken in het eigen appartement 
of buiten. Een bezoekje duurt 1 uur per keer. Om het in- en uitlopen van bezoekers zoveel mogelijk in 
goede banen te leiden, wordt bezoekers gevraagd niet eerder dan de afgesproken tijd aanwezig te zijn.  
  

• Bezoekrooster:   
Om elke bewoner in de gelegenheid te stellen bezoek te ontvangen, werkt Pieter Raat met 
bezoektijden en een -rooster. Bij De Raatstede is bezoek mogelijk tussen 10.00 en 12.30 uur (laatste 
bezoekmogelijkheid start om 11.30 uur) en van 14.30 - 19.00 uur (laatste bezoekmogelijkheid start om 
18.00 uur). Bij Hugo-Waard is bezoek mogelijk tussen 10.00 en 12.00 uur (laatste bezoekmogelijkheid 
start om 11.00 uur) van 14.00  - 17.00 uur (laatste bezoekmogelijkheid start om 16.00 uur).   
 

• Reservering: 
Bezoek is uitsluitend mogelijk na reservering vooraf via de receptie van De Raatstede, doordeweeks 
bereikbaar van 9.00 tot 16.30 uur via 072 - 576 72 00.  
 

• Plaats van bezoek: 
Het bezoek vindt zoveel mogelijk plaats in het eigen appartement van de bewoner of op een 
daarvoor aangewezen plek. Let tijdens het bezoek wel op de 1,5 meter afstandsmaatregel. Helaas 
mag er geen fysiek contact zijn tussen de bezoeker en de bewoner.  
 

• Meebrengen van presentjes/ eten:  
Het meebrengen van presentjes is toegestaan. Alleen voorverpakte consumpties zijn toegestaan. 
 

• Toegang & voorzorgs- en hygiënemaatregelen: 
De eerste contactpersoon meldt zich voor zijn of haar bezoek op het afgesproken tijdstip bij de 
hoofdingang. Bezoek wordt ontvangen door een gastvrouw. Bij binnenkomst desinfecteert het 
bezoek de handen. Een gastvrouw ontvangt het bezoek, neemt de voorzorgsmaatregelen met de 
bezoeker door en geeft de looproute aan. De gastvrouw vraagt de bezoeker ook een 



registratieformulier in te vullen. Handig als de bezoeker dit formulier thuis al invult en meeneemt 
voor de gastvrouw.  
 

• Mondmasker:  
Elke bezoeker ontvangt bij binnenkomst een mondneusmasker en een instructie voor gebruik. Dit 
masker dient tijdens het gehele bezoek op te blijven. Pas bij het verlaten van de locatie wordt het 
mondmasker afgedaan en in de daarvoor bestemde prullenbakken gedeponeerd. Bij vertrek wordt 
de bezoeker verzocht zich weer af te melden bij de gastvrouw.  
 

• Looproute en liftgebruik: 
De bezoeker wordt gevraagd de gemarkeerde routes te volgen en direct naar het appartement te 
gaan. Gezien de anderhalve meter-maatregel, vragen wij bezoekers de kleine lift alleen te gebruiken. 
De grote lift in De Raatstede is door maximaal twee personen gebruiken. Ook dan wordt anderhalve 
meter afstand gehouden. De kleine lift mag uitsluitend door één persoon worden gebruikt. Tenzij de 
bewoner in een rolstoel zit en een medewerker met mondkapje de bewoner vergezelt.  
 
 


