Op bezoek in het Parkhoff
We doen er alles aan om met uw hulp corona buiten de deur te houden. Daarom
gelden de algemene richtlijnen (zie website)
Daarnaast gelden de volgende afspraken:
1. U kunt zonder afspraak op bezoek komen
2. Er kan conform de maatregelen van de huidige lockdown 1 x per dag maximaal 1
bezoeker ouder dan 13 jaar per bewoner op bezoek komen. Daarnaast zijn er
maximaal twee kinderen onder de 13 jaar welkom. Ook zij dienen in de
afgesproken bezoekruimte bij de andere bezoeker te blijven.
3. Ook zij dienen in de afgesproken bezoekruimte -bij de andere bezoeker(s)- te
blijven.
4. U stemt uw bezoek af met andere familie en vrienden van de bewoner, om te
zorgen dat bezoek gespreid over de week plaatsvindt.
5. Bezoek is welkom tussen 10.00 uur en 12.00 uur, 14.00 uur en 17.00 uur, 19.30
en 20.30 uur
6. Toegang via de voordeur van het huis waar de bewoner woont.
7. Bij binnenkomst van bezoek wordt de verkorte gezondheidscheck afgenomen
8. Bezoek vult bij aankomst de registratielijst in.*)
9. Het gebruik van een mondneusmasker is verplicht,
o Alleen als u op de kamer van de bewoner of buiten verblijft en 1.5m
afstand houdt, dan mag het mondkapje af.
10. Het bezoek is welkom in de bewonerskamer, tuin of wandelen rond het huis.
Bezoek in de huiskamers is niet mogelijk i.v.m. de beperkte ruimte in relatie tot
de 1.5m afstand.
11. Bij een wandeling gelden de spelregels zoals afgesproken
12. Huisdieren die met het bezoek meekomen zijn welkom
13. Heeft u specifieke/afwijkende verzoeken rondom het bezoek? Neem contact op
met de zorgmanager. In overleg met de behandelend arts wordt gekeken of en
hoe maatwerk mogelijk is.

Indien sprake is van een (mogelijke) besmetting zijn gedurende de isolatie- of
quarantaine periode de bezoekregels aangepast. Op www.hetparkhuis.nl/bezoek kunt u
zien of sprake is van aangepaste bezoekregels en wat dit voor u betekent.

*) uw naam, uw telefoonnummer, naam en geboortedatum van de bewoner waar u op bezoek
komt en de afdeling en datum en tijdstip van uw bezoek. Deze gegevens zijn niet toegankelijk voor
onbevoegden en worden uitsluitend gebruikt voor bron- en contactonderzoek via de GGD bij een
eventuele besmetting met het coronavirus. De maximale bewaartermijn is één maand en daarna
worden de gegevens vernietigd. Indien u niet akkoord bent met het vastleggen van deze gegevens
kunnen wij bezoek helaas niet toestaan.
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