Op bezoek bij Dubbelsteyn: specifieke afspraken
We doen er alles aan om met uw hulp corona buiten de deur te houden.
Daarom gelden de algemene richtlijnen (zie website).
Daarnaast gelden voor Dubbelsteyn de volgende afspraken:

U kunt zonder afspraak op bezoek komen.

Bezoek is welkom tussen:
 10.30 en 12.00 uur
 15.00 en 17.00 uur
 18.00 en 20.00 uur

U kunt zich melden bij de ingang van Dubbelsteyn aan de
Meidoornlaan 38-108. U belt aan. Iemand van het zorgteam
begeleidt u naar uw naaste. Indien u over een bezoekerspas
beschikt, mag u ook op eigen gelegenheid naar uw naaste. U dient dan
de kortst mogelijke route te nemen en in de gaten te houden dat er
niemand met u mee door de tussendeuren loopt.

U kunt uw naaste op de kamer bezoeken of buiten gaan wandelen.
Het terras aan de voorzijde van Dubbelsteyn kan eveneens gebruikt
worden.
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Op bezoek bij het Dijckhuis: specifieke afspraken
We doen er alles aan om met uw hulp corona buiten de deur te houden.
Daarom gelden de algemene richtlijnen (zie website).
Daarnaast gelden voor het Dijckhuis de volgende afspraken:

U reserveert voorafgaand aan het bezoek een bezoekmoment via
telefoonnummer 078-6305450, om ervoor te zorgen dat het bezoek
past in het dagprogramma van uw naaste.

Bezoek op afspraak is mogelijk na 10.00 uur.

U kunt zich melden bij de hoofdingang van het Dijckhuis. U belt aan.
Een zorgmedewerker ontvangt u en begeleidt u naar uw naaste.

In overleg wordt bekeken welke plaats het meest geschikt is voor het
bezoek, rekening houdend met de 1.5m afstand.
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Op bezoek bij Parkhoff: specifieke afspraken
We doen er alles aan om met uw hulp corona buiten de deur te houden.
Daarom gelden de algemene richtlijnen (zie website).
Daarnaast gelden voor Parkhoff de volgende afspraken:

U kunt zonder afspraak op bezoek komen.

Bezoek is welkom tussen:
 10.00 uur en 12.30 uur
 14.00 uur en 17.00 uur
 19.00 uur en 20.30 uur

U kunt zich melden bij de voordeur van het huis van uw naaste.

U kunt uw naaste op de kamer bezoeken of buiten gaan wandelen. U
kunt eveneens gebruik maken van de zitjes in de gang en de tuin.
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Op bezoek bij het Parkhuis (hoofdlocatie, m.u.v.
instroomafdeling Kastanje): specifieke afspraken
We doen er alles aan om met uw hulp corona buiten de deur te houden.
Daarom gelden de algemene richtlijnen (zie website).
Daarnaast gelden voor de hoofdlocatie van het Parkhuis (met uitzondering van
instroomafdeling Kastanje) de volgende afspraken:

U kunt zonder afspraak op bezoek komen.

Bezoek is welkom tussen:
 10.00 en 13.00 uur
 14.00 en 17.00 uur
 18.30 en 20.00 uur

U kunt zich melden bij de receptie. Indien u geen eigen
bezoekerspas heeft, krijgt u er bij de receptie een te leen.
U neemt altijd de kortst mogelijke route naar uw naaste en houdt in de
gaten dat er niemand met u mee door de tussendeuren loopt.

U kunt uw naaste op de kamer bezoeken, in de hal bij de receptie of
in de binnentuin plaatsnemen of buiten gaan wandelen. Daarnaast
bent u vanaf 7 juni weer van harte welkom in de Brasserie. Deze is
op reguliere tijden geopend (zie website) en biedt plek aan maximaal
50 personen. Bezoek aan de Brasserie op donderdagavond dient u
vooraf te reserveren, op alle andere momenten is het bezoek op inloop
(zonder reservering).
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Op bezoek bij het Polderhuis: specifieke afspraken
We doen er alles aan om met uw hulp corona buiten de deur te houden.
Daarom gelden de algemene richtlijnen (zie website).
Daarnaast gelden voor het Polderhuis de volgende afspraken:

U kunt zonder afspraak op bezoek komen.

Bezoek is welkom tussen:
 10.30 en 12.00 uur
 15.00 en 17.00 uur
 18.00 en 20.00 uur

U kunt zich melden bij de voordeur van het Polderhuis. U belt aan.
Een zorgmedewerker ontvangt u en begeleidt u naar uw naaste.

U kunt uw naaste op de kamer bezoeken of buiten gaan wandelen.
Daarnaast kunt u met uw naaste in de voortuin van het Polderhuis
zitten.
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Op bezoek bij de Kastanje: specifieke afspraken
We doen er alles aan om met uw hulp corona buiten de deur te houden.
Daarom gelden de algemene richtlijnen (zie website). Omdat afdeling Kastanje in
quarantaine is, wijken we van sommige afspraken af:
1. Op de Kastanje zijn alleen vaste bezoekers welkom. De namen van de vaste
bezoekers worden bij het kennismakingsgesprek vastgelegd.
2. Bewoners die volledig gevaccineerd zijn mogen maximaal 2 bezoekers per
dag ontvangen. Voor bewoners die niet of onvolledig (1 x) gevaccineerd zijn
geldt dat 1 x per dag maximaal 1 bezoeker ouder dan 13 jaar per bewoner
op bezoek kan komen. In beide situaties zijn er ook maximaal twee kinderen
onder de 13 jaar welkom.
3. In aanvulling op de algemene richtlijnen, is op de Kastanje ook het gebruik van
handschoenen verplicht.
4. In afwijking op de algemene richtlijnen is buiten wandelen niet toegestaan.
5. In afwijking op de algemene richtlijnen zijn huisdieren niet welkom.
Daarnaast gelden op de Kastanje de volgende afspraken:

U reserveert voorafgaand aan het bezoek een bezoekmoment in
overleg met de medewerkers van de Kastanje.

Bezoek is welkom tussen:
 10.00 en 13.00 uur
 14.00 en 17.00 uur
 18.30 en 20.00 uur

Bezoek kan zich voor de Kastanje melden bij de receptie bij de
hoofdingang van het Parkhuis. Indien u over een bezoekerspas
beschikt, mag u ook op eigen gelegenheid naar uw naaste. U dient dan
de kortst mogelijke route te nemen en in de gaten te houden dat er
niemand met u mee door de tussendeuren loopt.

U kunt uw naaste op de kamer bezoeken. Bezoek in de huiskamers en
de binnentuin is in verband met de quarantaine niet mogelijk. Ook
buiten wandelen is gedurende de quarantaine periode niet toegestaan.
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Op bezoek bij Parkstaete (GRZ/ELV): specifieke
afspraken
We doen er alles aan om met uw hulp corona buiten de deur te houden.
Daarom gelden de algemene richtlijnen (zie website).
Gedurende de quarantaine periode wijken we van sommige algemene
richtlijnen af:
1. Er kan maximaal 1 keer per dag 1 vaste bezoeker ouder dan 12 jaar per cliënt
op bezoek komen. Daarnaast zijn er maximaal twee kinderen onder de 13 jaar
welkom.
2. Buiten wandelen is niet toegestaan.
3. In aanvulling op de algemene richtlijnen, is het gebruik van handschoenen
verplicht.
Na de quarantaine periode komen deze afspraken te vervallen: dan gelden de algemene
richtlijnen omtrent het aantal bezoekers, is buiten wandelen toegestaan en is het gebruik
van handschoenen niet meer verplicht.
Daarnaast gelden op Parkstaete te allen tijde de volgende afspraken:

U reserveert voorafgaand aan het bezoek een bezoekmoment. Een
afspraak wordt (+/- 1 dag) voorafgaand aan het bezoek telefonisch
ingepland via de afdeling. Dit kan telefonisch tussen 10:00-17:00 uur
op het nummer 078- 654 2298.

Bezoek is welkom tussen:
 10.00 en 12.30 uur
 13.30 en 17.00 uur
 18.00 en 20.30 uur
Bezoekmomenten duren maximaal 2,5 uur.

Bezoek kan zich melden bij de ingang van Parkstaete op de 3e etage
door aan te bellen.

U kunt uw naaste op de kamer bezoeken. Bezoek in de huiskamer is
niet mogelijk. In afwijking op de algemene richtlijn draagt u, ook op de
kamer van uw naaste, altijd een mondkapje.

Nota bene: Huisdieren zijn vanwege de regels van het Albert Schweitzer ziekenhuis niet toegestaan
op Parkstaete.
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