Voorwaarden bezoekmoment Leppehiem
Voorafgaand aan het bezoek
 Wees u zich bewust van de mogelijke risico’s die een bezoek aan de locatie
met zich mee kan brengen. Welke veiligheids- en hygiëne maatregelen we
ook nemen, er zal altijd een risico op besmetting zijn. Aan de ene kant is
er het risico om iemand (familie/partner, maar ook de andere bewoners of
iemand in de eigen omgeving) te besmetten of zelf besmet te raken;
 Blijft u thuis bij (milde) ziekteverschijnselen, passend bij corona, bij u zelf
of uw huisgeno(o)t(en). Wanneer u en uw huisgenoten 48 uur klachtenvrij
zijn, en het minstens zeven dagen na de eerste ziektesymptomen is, kunt
u weer op bezoek.
 Voordat u op bezoek komt, heeft u de checklist ‘eigen gezondheid’
doorlopen en alle vragen met ‘nee’ kunnen beantwoorden;
 De bezoeker wordt entree geweigerd bij:
- COVID-19 of daaraan gerelateerde klachten en/of koorts;
- Bij twijfel wordt besloten door de verpleeghuislocatie. U kunt worden
gevraagd om zich te laten testen op corona of om veertien dagen in
quarantaine te gaan.
 Een cadeautje, was en boodschappen meenemen mag.
 Via de hoofdingang betreedt u Leppehiem en registreert zich/ checkt in op
een bezoeklijst. Hierbij geeft u tevens aan akkoord te gaan met deze
voorwaarden bezoek.
 Via de hoofdingang verlaat u Leppehiem. U hoeft zich dan niet af te
melden.
Check voor u op bezoek komt
1. Temperatuur
U kunt alleen op bezoek als uw temperatuur lager is dan 38 graden.
2. Doorloop de gezondheidscheck
 Heeft u in de afgelopen 24 uur één of meerdere klachten ervaren als:
hoesten, neusverkoudheid, koorts vanaf 38 graden,
benauwdheidsklachten?
 Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of
benauwdheidsklachten?
 Heeft u het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen
vastgesteld (in een lab)?
 Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus en heeft u in
de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog
klachten had?
 Bent u in thuisisolatie omdat u direct contact hebt gehad met iemand
waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

Indien een van de vragen met ‘ja’ beantwoord wordt, kunt u niet
op bezoek komen.

3. Houden aan afspraken
 Bij binnenkomst handhygiëne toepassen;
 Indien er sprake is van dementie van bewoner, waardoor deze moeite kan
hebben om de 1, 5 meter afstand te bewaren, heeft u de mogelijkheid om
persoonlijke beschermingsmaterialen te dragen (beschikbaar gesteld door
Leppehiem via de receptie).
 1,5 meter afstand houden van de bewoner en anderen die u tegenkomt;
 Wilt u van de ingang rechtstreeks naar het appartement van de te
bezoeken bewoner of de voor bezoek bestemde ruimte lopen. Wilt u op
het appartement of in de bezoekersruimte blijven en na afloop van het
bezoek rechtstreeks het gebouw verlaten;
 Rechtstreeks naar het appartement gaan en het appartement verlaten via
de deur waar u het gebouw binnen bent gekomen;
 Het is niet mogelijk om gebruik te maken van de huiskamer waar andere
bewoners verblijven;
4. Wandeling
Het is mogelijk om een wandeling te maken met de bewoner.
Naast dat dezelfde voorwaarde gelden als een bezoek op een
appartement, zijn een aantal randvoorwaarden opgesteld voor deze
wandeling:
• De bezoeker, zorgmedewerker of vrijwilliger voldoet aan de algemeen
geldende randvoorwaarden voor bezoek;
• De bezoeker, zorgmedewerker of vrijwilliger en/of bewoner houden
gedurende deze wandeling, zoveel mogelijk, anderhalve meter afstand tot
elkaar en tot andere burgers;
• De bezoeker, zorgmedewerker of vrijwilliger en/of bewoner bezoeken
geen drukke plekken.

