
U kunt uw naaste ook meenemen voor 
een ritje in de auto. Gebruik dan wel een 
mondmasker. 

Bewoners van afdelingen die niet 
vanwege corona gesloten zijn kunnen 
bezoek ontvangen.

Elke bewoner mag binnen twee 
bezoekers tegelijkertijd ontvangen. Buiten 
kunnen 2 of 3 mensen op bezoek komen.

Bezoekregeling

Vóór het bezoek
Bezoeken vinden plaats binnen de 
tijdsblokken: 10.30–12.00 uur, 
13.30–17.00 uur en 18.00–20.00 uur.

Een cadeautje en de was mogen mee. 
Binnen zijn huisdieren nog niet toegestaan. 

De bezoeker meldt zich bij de entree 
bij een medewerker en krijgt een 
checkgesprek. 

Bij binnenkomst

Iedereen desinfecteert de handen bij 
binnenkomst.

Voor een wandeling haalt één bezoeker 
de bewoner op en diezelfde persoon 
brengt de bewoner ook weer terug naar 
de woning/afdeling. 

De bezoeker neemt de kortste route naar 
de kamer/de woning van zijn of haar 
naaste.

Bij koorts en/of klachten gaat het 
bezoek niet door.

Bezoekers hoeven geen mondkapje te 
dragen, behalve als zij de 1,5 meter afstand 
niet kunnen waarborgen. Als zij dat zelf 
wensen, kunnen ze een mondkapje krijgen. 

De bezoeker houdt 1,5 meter afstand tot 
zijn naaste, andere bezoekers en
medewerkers of vrijwilligers.

Tijdens het bezoek

Bezoekers kunnen tijdens hun komst 
nog geen gebruik maken van de 
gemeenschappelijke ruimten. De brasserie 
is voor bezoek nog gesloten. Bij een 
bezoek binnen blijft u op de kamer van de 
bewoner. Wel kunt u op sommige locaties 
gebruik maken van een centraal terras (zo 
lang iedereen afstand kan houden). 

Algemene persoonlijke hygiënemaatregelen 
Regelmatig 
handen 
wassen 

Hoesten/
niezen in de 
elleboog 

Geen
handen
schudden

Gebruik 
papieren
zakdoekjes

Vanaf 1 juli 2020 gaat een verdere versoepeling van de bezoekregeling in op de locaties van De Waalboog. We hebben 
één centrale aanpak, maar per locatie kunnen er kleine verschillen zijn. Uw locatie informeert u aanvullend over de 
specifieke afspraken die daar eventueel gelden.
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