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Enquête over risico’s & wensen in het geval van nieuwe coronabesmettingen  
 
Als cliënt en eerste contactpersoon kunt u ons helpen bij onze voorbereiding op een 
eventuele, nieuwe coronabesmettingen en/of een uitbraak. We willen heel graag weten wat 
uw wensen en behoeften zijn en wat u belangrijk vindt. 
 

1. Stel wij krijgen nieuwe besmettingen bij Pieter Raat, wat voor een bezoekersregeling 
wenst u dan? 

❑ Geen bezoekers van buiten 

❑ Een of twee vaste bezoekers per cliënt in beschermende kleding 

❑ Anders, namelijk… 

 
 

2. Stel wij krijgen nieuwe besmettingen bij Pieter Raat, wilt u dan de restaurants open 
houden? 

❑ Ja, de restaurants moeten voor bewoners van De Raatstede, Hugo-Waard en 
van de aanleunwoningen open blijven. 

❑ Ja, de restaurants blijven open voor uitsluitende de bewoners.  
❑ Nee, de restaurants moeten voor bewoners van De Raatstede, Hugo-Waard en 

van de aanleunwoningen gesloten worden.   
❑ Anders, namelijk… 

 
 

3. Stel wij krijgen nieuwe besmettingen bij thuiswonende senioren, wilt u dan de 
thuiszorg onverminderd door laten gaan en de dagactiviteiten open houden? 

❑ Ja, de thuiszorg en de dagactiviteiten moeten onverminderd doorgaan. 
❑ Nee, de thuiszorg en de dagactiviteiten dienen afgeschaald te worden. 
❑ Anders, zoals… 

 
 

4. Welke andere ideeën en wensen wilt u ons bij de voorbereidingen op een tweede 
Coronagolf meegeven? 

 
Naam:       Cliënt / eerste contactpersoon* 

Bereikbaar op:  
* S.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is.  
 

U kunt uw ingevulde enquête inleveren bij een van onze locaties of per post sturen naar DPRS, 
T.a.v. receptie, Dolomiet 2, 1703 DX Heerhugowaard. Indien u wilt, kunt u uw naam en 
telefoonnummer vermelden op het enquêteformulier. Dan kunnen wij u – indien nodig – voor 
nadere toelichting bereiken. Anoniem het formulier invullen, mag natuurlijk ook.  

Hartelijk dank voor uw medewerking! 


