
 

 

Vlaardingen, 11 juni 2020 

 

Betreft: meer bezoekmogelijkheden 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Op 20 mei heeft u een brief van ons ontvangen waarin we u vertellen dat uw naaste één 

vaste bezoeker mag ontvangen. Afgelopen weken heeft een groot aantal van de bewoners 

inderdaad bezoek ontvangen, wat mooie en emotionele momenten opleverde. 

We zijn blij dat de bezoekmogelijkheid tot nu toe niet heeft geleid tot meer besmettingen met 

het coronavirus. We willen u dan ook hartelijk danken dat u, wanneer u op bezoek kwam, 

zich aan alle voorschriften heeft gehouden. In deze brief leest u dat we de 

bezoekmogelijkheden aankomende periode uit gaan breiden.  

Geen besmette bewoners meer 

Allereerst willen we u melden dat er op dit moment op al onze locaties geen bewoners met 

het coronavirus meer zijn. We zijn hier uiteraard erg blij mee! 

Mocht er, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, aankomende periode toch weer een 

besmetting zijn, dan worden betrokkenen hier uiteraard over geïnformeerd. Een besmetting 

kan ook gevolgen hebben voor de bezoekregeling. 

Nieuwe fase – twee bezoekers per bewoner 

Vanaf maandag 15 juni gaan we een nieuwe fase in. Vanaf deze datum mogen bewoners 

twee vaste bezoekers per week ontvangen. Deze bezoekers mogen tegelijkertijd 

langskomen, maar ook is het mogelijk om los van elkaar langs te komen, dit is wel 

afhankelijk van de mogelijkheden van de locatie. Er mogen in totaal twee bezoeken per week 

per bewoner plaatsvinden. Het inplannen van een bezoekafspraak blijft op dezelfde manier 

plaatsvinden als in de eerdere fase.  

Samen naar buiten 

Vanaf maandag 15 juni mogen bewoners ook weer naar buiten. Daarom mag u tijdens het 

bezoek aan uw naaste ook samen buiten wandelen. Wanneer u dit wilt, willen we u vragen 

dit tijdens het inplannen van uw afspraak aan te geven. We willen voorkomen dat bewoners 

en bezoekers van verschillende afdelingen elkaar ontmoeten binnen de locatie. Daarom kunt 

u voor deze ‘wandelafspraken’ gebruik maken van bepaalde dagen / tijdblokken. Ook het 

inplannen van deze afspraken blijft op dezelfde manier plaatsvinden als in de eerdere fase. 

 

 

  



 

 

 

Maatregelen 

Uiteraard blijven alle maatregelen en voorwaarden gelden zoals u in de eerdere brief heeft 

kunnen lezen. De belangrijkste zetten we nog even op een rij: 

- U komt niet langs als u zich niet lekker of ziek voelt 

- Bij binnenkomst ontsmet u uw handen en doet u een mondkapje op 

- U houdt zich aan de 1,5 meter afstand-regel, ook buiten 

- U gaat rechtstreeks naar de kamer van uw naaste of naar de bezoekruimte en komt 

niet in andere ruimtes. 

Toekomst 

We hopen dat we aankomende tijd de bezoekmogelijkheden nog verder kunnen uitbreiden. 

Op dit moment zijn we druk bezig met het onderzoeken van alle mogelijkheden en 

voorwaarden.  

Via www.zgvlaardingen.nl/coronavirus zullen we u hierover op de hoogte houden. Op deze 

website vindt u de meest actuele informatie.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Elly Dekker 

bestuurder Zonnehuisgroep Vlaardingen 

 

http://www.zgvlaardingen.nl/coronavirus

