Bezoekregeling Vredewold i.v.m. de coronacrisis
Per 11 mei zijn een beperkt aantal locaties voor verpleeghuiszorg weer open gegaan voor bezoek.
19 mei is besloten per aanstaande maandag 25 mei weer 1 vaste bezoeker per bewoner toe te
laten. 11 juni is besloten daar per 15 juni een tweede vaste bezoeker aan toe te voegen. De
bezoekregeling is gebaseerd op de Handreiking Bezoekregeling Verpleeghuizen (versie 20 mei
2020). Op basis van de ervaringen kunnen aanpassingen in deze handreiking of bezoekregeling
volgen. Deze bezoekersregeling wordt 29 juni 2020 geëvalueerd.
Voorwaarden
De bezoekregeling geldt alleen zolang er geen besmettingen zijn vastgesteld bij cliënten of
medewerkers binnen Vredewold. Zodra er sprake is van een uitbraak met besmettingen
onder cliënten en/of medewerkers wordt de bezoekregeling per direct (tijdelijk) gestopt en
herzien, afhankelijk van de situatie. Ook bij een verdenking van Corona wordt de
bezoekersregeling stop gezet totdat er duidelijkheid is.
De bezoekregeling geldt alleen zolang er voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen
(PBM) op voorraad zijn, zodat we preventief en/of bij een uitbraak niet beperkt worden in
het gebruik van PBM.
De bezoekregeling geldt alleen zolang er voldoende testcapaciteit bestaat om volgens
richtlijnen te kunnen testen (medewerkers en cliënten).
De bezoekregeling geldt alleen met instemming van de GGD. CR en OR zijn geïnformeerd.
De bezoekregeling wordt vooraf gedeeld met alle medewerkers, zodat zij op de hoogte zijn
van de inhoud en reikwijdte van de regeling.
Uitgangspunten
De keuze van een bewoner (of naasten) om bezoek te ontvangen mag niet op een
onredelijke wijze ten koste gaan van de veiligheid van een andere bewoner of de
medewerkers.
Het aantal bezoeken en bezoekers worden beperkt: We ontvangen in vastgestelde
tijdsvakken bezoek en we gaan uit van twee vaste bezoekers per bewoner.
Op de F-schijf staat per team een bezoeker schema. In dit schema staat wie wanneer op
welke dag en tijd bij welke bewoner op bezoek komt. Bezoek meldt zich bij de receptie bij
binnenkomst. De receptie belt de afdeling om het team te informeren en verstrekt een
mondkapje, daarna kan het bezoek naar de bewoner gaan. Bezoekers kunnen dus alleen
volgens afspraak op bezoek komen. Bezoek neemt de kortste route naar het
appartement. Er mag slechts 1 bezoeker tegelijk gebruik maken van de lift. Er wordt
gerapporteerd in het zorgdossier als bezoek geweest is.

Afspraken t.a.v. bezoek
Familie stemt onderling af wie de tweede vaste bezoeker is en neemt contact op met de
contactverpleegkundige om afspraken te maken aangaande bezoekdag en tijd.
Bezoek is alleen mogelijk op vaste momenten in de week zodat iedereen in de gelegenheid
wordt gesteld om op bezoek te komen. Een bezoekmoment duurt uiterlijk een uur.
Er zijn maximaal 4 bezoekers per dag per (klein) team toegestaan. Is het team groter dan
14 dan kan er op twee dagen een uitzondering gemaakt worden naar 6 bezoekers per dag.
De contactverpleegkundige legt de gemaakte afspraken ook vast in het schema op de F
schijf.
De eerste contactpersoon wordt vooraf per briefing geïnformeerd over de voorwaarden en
voorzorgsmaatregelen m.b.t. de bezoekersregeling door de contactverpleegkundige. De
eerste contactpersoon stemt af met overige familieleden.
Bezoek is verplicht een mondkapje te dragen, deze wordt verstrekt door de receptie.
Bij binnenkomst van het gebouw wordt handdesinfectie toegepast.
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Voorafgaand aan ieder bezoek doorloopt de receptiemedewerker samen met de bezoeker
de checklist eigen gezondheid door, alle vragen dienen met ‘nee’ te zijn beantwoord.
Het meebrengen van een presentje is toegestaan.
Bezoek vindt plaats op een veilige afstand van medewerkers en andere bewoners en vindt
uitsluitend plaats in eigen appartement.
Indien bezoek vragen heeft aan medewerkers dan kunnen deze vragen na het bezoek
telefonisch of per mail gesteld worden. Bezoek heeft geen contact met zorgmedewerkers.
Bezoek houdt 1,5 meter afstand van alle andere aanwezigen en loopt rechtstreeks naar de
kamer waar het bezoek plaatsvindt.
De bezoeker mag i.p.v. op de kamer even naar buiten gaan met de bewoner, maar wel
beperkt tot directe omgeving van Vredewold (bankje buiten, of wandelroute om het
dierenparkje of het gebouw) en zonder in contact te komen met derden, bezoek aan
anderen, aan winkels, de markt, of andere gebouwen.
Raambezoeken blijven mogelijk naast deze bezoekersregeling.
Alle zorgmedewerkers zijn verantwoordelijk voor toezicht op het naleven van de
bezoekersregeling.

Voorzorgsmaatregelen
Bezoek kan alleen komen als ze geen hoest- verkoudheidsklachten/ luchtwegklachten en/of
koorts hebben, of iemand in directe omgeving van de bezoeker deze klachten heeft of heel
recent gehad heeft (< 2 weken), waarbij corona niet is uitgesloten door een test.
Voorzorgsmaatregelen worden nageleefd: geen lichamelijk contact, voldoende afstand,
hoesten of niezen in de elleboog, handen wassen of desinfecteren voor het naar
binnenlopen van het gebouw.

