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Net als u vinden we het bijzonder fijn dat uw naaste weer bezoek mag ontvangen in het eigen appartement. Wij 
begrijpen heel goed dat u op bezoek wilt komen om uw naaste te steunen. U bent van harte welkom!  Conform 
landelijk beleid willen wij u wel vragen om onderstaande voorzorgsmaatregelen te respecteren en de vragen te 
beantwoorden. Fijn als u dit formulier voorafgaand aan uw bezoek leest, invult en ondertekent , en inlevert bij onze 
gastvrouw. Indien nodig en gewenst wordt onderstaande door uw gastvrouw toegelicht. 
 
Voorzorgsmaatregelen:  

- U heeft thuis uw temperatuur opgemeten. Indien deze hoger is dan 38 gr C. blijft u thuis;  

- U past handenhygiëne toe bij binnenkomst, bij aankomst op afdeling en bij verlaten van de locatie. Hiervoor 

kunt u gebruikmaken van de dispensers met alcohol; 

- U draagt gedurende het hele bezoek een mondkapje; 

- U loopt na de instructie van de gastvrouw naar de lift en op de afdeling in rechte lijn naar het appartement 

van uw naaste; 

- U heeft geen fysiek contact met uw naaste en u houdt 1,5 meter afstand; 

- U heeft geen contact met zorgmedewerkers of andere bewoners; 

- U blijft gedurende het gehele bezoek op het appartement van uw naaste of op de daarvoor aangegeven 

plaats. 

  

Tevens verklaart u transparante informatie te hebben gegeven over uw eigen gezondheid en heeft u onderstaande 

vragen naar waarheid beantwoord: 

 

Heeft u of één van uw huisgenoten last van verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn,  

benauwdheid, koorts?         Ja/ nee  

Heeft u of één van uw huisgenoten op dit moment corona?    Ja/ nee  

Bent u of is één van uw huisgenoten genezen verklaard van corona en is dit korter  

dan twee weken geleden?        Ja/ nee 

Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke  

beperking?           Ja/ nee 

 

Indien u één van bovenstaande vragen met Ja heeft beantwoord, dan kan bezoek helaas niet plaatsvinden. 

 
Naam bezoeker  in blokletters :        
Naam bewoner   :  
Appartement/woning nummer :  
Datum    : 
Handtekening bezoeker  : 

Lever dit formulier ingevuld in bij onze medewerker. Hartelijk dank! 


