Aan de bewoners en naaste familieleden
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Versoepelingen Corona maatregelen

Beste bewoners en naaste familieleden van de Zevenster,
Tijdens de persconferentie van afgelopen vrijdag werd bekendgemaakt dat Nederland
een grote stap zet. Bijna alles kan op anderhalve meter. Het vaccineren tegen corona gaat hard.
Er zijn al ruim 13 miljoen prikken gezet. Bijna 5 miljoen mensen zijn nu volledig gevaccineerd en ruim
4 miljoen mensen hebben hun eerste prik gehad. Daarbij is vaccinatiegraad onder bewoners en
personeel inmiddels hoog. Ook de opnames bij de ziekenhuizen dalen snel. We zien dit ook terug in
onze eigen besmettingscijfers.
Vanaf 26 juni zijn alle deuren open, waarbij anderhalve meter afstand de allesbepalende norm blijft.
Daar waar anderhalve meter niet lukt, zoals in ieder geval in het OV, in het voortgezet onderwijs of bij
evenementen en festivals, geldt de mondkapjesplicht of een coronatoegangsbewijs.
Voor een overzicht van alle landelijke versoepelingen verwijzen wij naar de website van de
rijksoverheid.
Wat betekent dit voor u en uw naaste?
Wat betreft de algemene coronamaatregelen geldt nog altijd:
• Bezoek blijft thuis indien de bezoeker, of één van zijn huisgenoten, (milde) klachten heeft;
• Bezoek houdt altijd 1,5m afstand tot het personeel en bewoners, ook in de lift;
• Bezoek meldt zich aan op lijst in de hal; Dit geldt voor iedereen die de locatie bezoekt ten
behoeve van het Bron- en Contact Onderzoek
Wat betreft het gebruik van het mondmasker binnen de Zevenster geldt met ingang van 26 juni:
Voor bezoekers
• Als bezoekers de 1,5 meter afstand kunnen houden zijn mondmaskers niet nodig;
• Dit betekent dat het mondmasker ook op de gangen en bij het betreden van de
locatie/afdeling niet gebruikt hoeft te worden, wanneer hier de 1,5m afstand gewaarborgd kan
worden. Is dit niet het geval, dan is het gebruik van een mondmasker wel noodzakelijk;

Tijdens bezoek op het bewonersappartement geldt:
• wanneer zowel de bezoeker als de bewoner volledig gevaccineerd zijn, is het gebruik van
een mondmasker of het houden van 1,5m afstand niet noodzakelijk.
• Ook wanneer de bezoeker recent negatief getest is, is het gebruik van een mondmasker niet
verplicht. Een negatieve (snel)test van maximaal 24 uur oud is hierbij het uitgangspunt.
Aantal bezoekers
Ten aanzien van het aantal bezoekers per bewoner geldt:
• Vanaf 26 juni kunnen bewoners weer gewoon onbeperkt bezoek ontvangen mits de 1,5 meter
kan worden gewaarborgd;
• Hoeveel bezoekers een bewoner dan kan ontvangen is afhankelijk van de grootte van het
bewonersappartement;
• Kinderen onder de 12 jaar worden niet als bezoeker gezien.
Restaurants en terrassen
• Bewoners kunnen weer bezoekers in het restaurant en op de terrassen van de locaties
ontvangen. Ook hier blijft het belangrijk om die 1,5 meter te bewaken. Om deze reden
kunnen maximaal 2 bezoekers per bewoner plaatsnemen op het terras of in het restaurant;
• We helpen bewoners en bezoekers door een vaste opstelling van tafels en stoelen te maken.
Op deze manier kunnen zo veel mogelijk bewoners hun bezoekers ontvangen.
Plaats van het bezoek
• Bezoek vindt plaats in het bewonersappartement, bezoek komt niet op de huiskamers;
• Een bewoner ophalen uit de huiskamer is mogelijk;
• Een wandeling buiten de locatie is mogelijk;
• In overleg met de afdeling, kan de bewoner mee naar huis. Een overnachting in de
thuissituatie is ook mogelijk. Bij terugkeer is geen quarantaine noodzakelijk;
Het is voor bewoners weer mogelijk om op (groeps-) vakantie te gaan. Bij terugkomst is geen
quarantaine nodig mits het om een code geel of groen gebied gaat. Is er sprake van een code oranje
of rood gebied dan hanteren wij de richtlijnen vanuit de Rijksoverheid. Meer informatie is te vinden op
de website ‘Wijs op reis’; Bewoners/bezoekers houden zich ook in de thuissituatie aan de landelijke
corona richtlijnen.
Ondanks het positieve bericht van meer versoepelingen, is het virus nog niet weg en moeten we
voorzichtig en alert blijven. We vragen u om hier zorgvuldig mee om te gaan. We monitoren deze
versoepelingen actief. Wanneer er onverhoopt toch een besmetting met Corona wordt geconstateerd,
zijn wij genoodzaakt om hierop te acteren en maatregelen te nemen.

Pas goed op uzelf en op elkaar!
Een vriendelijke groet
Sjanna van Leeuwen
Locatiemanager de Zevenster
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