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Bezoekreglement locaties HOZO 

 

Plannen bezoek 

Bezoek vindt alleen plaats op afspraak. De afspraak wordt in eerste instantie gemaakt met de 

coördinator zorg van het team. 

Er kan maximaal één bezoek per week plaatsvinden. Een bezoek duurt 45 minuten. Wij vragen u 

om stipt op de afgesproken tijd aanwezig te zijn in verband met de verplichte controles en 

instructie, deze nemen ca. 15 minuten in beslag. Daarna gaat de bezoektijd van 45 minuten in. 

Als u of een gezinslid/huisgenoot klachten hebben die passen bij een Corona-besmetting (koorts, 

verkoudheid, keelpijn, benauwdheid of hoesten) blijf dan thuis. 

 

Voorafgaand aan het bezoek 

Voorafgaand aan het bezoek vragen wij u een vragenlijst in te vullen ten aanzien van uw 

gezondheid en de gezondheid van uw eventuele gezinsleden/huisgenoten. Ook wordt uw 

temperatuur opgenomen.  

Indien blijkt dat u of een gezinslid/huisgenoot klachten hebt die passen bij een corona-

besmetting of er wordt een temperatuur gemeten van 38ºC of hoger dan kan het bezoek helaas 

geen doorgang vinden. 

Als hier geen sprake van is, dan vragen wij u om zich te identificeren middels een paspoort, ID-

kaart of rijbewijs. Dit om te verifiëren dat u de aangewezen bezoeker bent. 

Vervolgens vragen wij u de handen te desinfecteren en krijgt u van ons een mondkapje (eigen 

mondkapjes zijn niet toegestaan. 

Na een korte instructie wordt u door de medewerker begeleid naar de plaats van het bezoek. 

 

Tijdens het bezoek 

Tijdens het bezoek gelden voor u de volgende regels: 

 U houdt zich aan de basishygiëneregels van het RIVM (hoest en nies in de elleboogplooi, 

gebruik papieren zakdoek). 

 U volgt instructies op van de medewerkers. 

 U houdt 1,5 meter afstand van bewoner en medewerkers, dit betekent dus ook dat er 
geen lichamelijk contact plaatsvindt tussen bezoeker en bewoner. 

 U komt alleen voor het bezoeken van de bewoner. Vragen aan de zorg worden per mail, 
via Caren zorgt of telefoon gesteld. 

 U mag cadeautjes/presentjes meebrengen (geen zelfbereide etenswaren). 

 U neemt geen kinderen of huisdieren mee. 

 U kunt tijdens het bezoek niet eten of drinken (i.v.m. dragen mondkapje). 

 U kunt tijdens het bezoek geen gebruik maken van het toilet. 
 

Einde van het bezoek 

Na 45 minuten wordt u gevraagd het bezoek te beëindigen en het pand te verlaten. 

 

 

Wij vragen uw begrip voor de bezoekregels. Deze zijn in het belang van de gezondheid van onze 

bewoners en medewerkers. Indien u zich niet houdt aan de bezoekregels of als u zich schuldig 

maakt aan verbale of fysieke agressie richting onze medewerkers dan behouden wij ons het 

recht voor om u de toegang tot het gebouw te ontzeggen. De mogelijkheid tot bezoek zal dan 

vervallen. 

 

Mocht u nog vragen hebben over het bovenstaande dan kunt u contact opnemen met de 

coördinator zorg. 


