Checklist bezoek tijdens quarantaine Parkstaete
De volgende huisregels zijn van toepassing:



Het toepassen van handhygiëne bij binnenkomst en vertrek
Het dragen van een mondneusmasker én handschoenen is verplicht



Voor de veiligheid bewaart u zoveel mogelijk 1,5 meter afstand en probeert u
fysiek contact te vermijden.
Contact met zorgmedewerkers, bewoners of andere bezoekers wordt vermeden
Gedurende het gehele bezoek verblijven op de afgesproken plek
Gelieve alleen in noodgevallen gebruik te maken van het toilet op de kamer van
de bewoner (en dit bij gebruik te melden bij de zorgmedewerker in verband met
noodzakelijke reiniging) .
Algemene hygiëne maatregelen worden gerespecteerd: geen handen schudden;
niezen of hoesten in elleboog; indien nodig gebruik maken van papieren
zakdoekjes. Na gebruik papieren zakdoekjes handen wassen met water/zeep of
handen desinfecteren. 1,5 meter afstand bewaren van bewoners en
zorgmedewerkers.






De bezoeker gaat akkoord met bovenstaande huisregels
Checklist gezondheid:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Heeft u koorts(38°C) of voelt u zich koortsig?
Bij een temperatuur van 37,5°C of hoger: heeft u paracetamol gebruikt?
Heeft u sinds kort last van kortademigheid in rust of bij lichte inspanning?
Heeft u last van hoesten?
Heeft u last van keelpijn?
Heeft u last van neusverkoudheid (snotteren/niezen/loopneus/verstopte neus?
Heeft u sinds kort last van onverklaarbaar smaak en/of reukverlies (ook als u geen
last heeft van neusverkoudheid)?
8. Heeft u op dit moment last van (onverklaarde) diarree?
9. Heeft u of één van uw huisgenoten COVID-19?
9.1. Zo ja, zijn er de afgelopen 14 dagen nog klachten van COVID-19 geweest?
10. Heeft een van uw huisgenoten op dit moment klachten zoals beschreven
11. Heeft u de afgelopen 2 weken een land bezocht met reisadvies kleurcode oranje of
rood? (zie www.nederlandwereldwijd.nl voor het advies van de rijksoverheid)
Bezoek is alleen toegestaan indien alle vragen met ‘Nee’ worden beantwoord.

Bezoeker kan op basis van bovenstaande worden toegelaten ja ☐ nee ☐
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