
                                                           

15 juli 2020                                       

Geachte contactpersoon, bezoeker Aqua Viva 

 

Vanochtend is door het crisisteam de nu gehanteerde maatregelen geëvalueerd. De besluiten die 

zijn genomen willen we graag met u delen en gaan per direct in: 

Uw naaste meenemen 

U kunt vanaf vandaag uw naaste ook weer meenemen. Naar huis, om nog een keer naar een plek te 

gaan waar zij graag naar toe wil, etc. Uiteraard ook altijd in overleg met de zorg als de toestand daarom 

vraagt én omdat we graag weten waar onze bewoners zijn. Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we dit 

besluit best spannend vinden en we doen extra beroep op u om de 1,5 meter maatregel echt te 

hanteren. Daarom blijven we in huis in ieder geval nog kritisch en zetten we de bewoners tijdens de 

maaltijden voorlopig zoveel als mogelijk op 1,5 meter 

Mondkapjes 

Vanaf vandaag is het niet meer verplicht om mondkapjes in huis te dragen; we hadden deze keuze 

gemaakt om u allen er echt bewust mee bezig te laten zijn dat bezoek in huis risico’s met zich 

meebrengt. We hebben ook gezien dat veel familie zich aan deze afspraak heeft gehouden. We 

vertrouwen er ook op dat u ook zonder mondkapje zich aan de regels houdt van hygiëne en 1,5 meter.    

En wanneer u ook maar een moment denkt klachten te hebben, houd de richtlijnen voor ogen en blijf 

thuis. .  

 

Buitenlandse vakanties.  

Steeds meer mensen gaan weer op vakantie; wie is er niet aan toe na deze bizarre periode. Wees 

kritisch op de keuze van uw vakantie land; voor uw zelf maar zeker ook als u weer op bezoek wilt 

komen in huis. Bent u in een risicoland geweest (en inmiddels kent u de diverse codes) verzoeken wij 

u om niet de eerste week al weer op bezoek te komen bij Aqua Viva; houd uw gezondheid in de gaten 

en bij klachten van u of van mensen uit uw directe omgeving waar u mee op vakantie bent geweest: 

blijf voorlopig thuis en laat u testen.  

 

 

Bezoektijden 

Ook de nieuwe bezoektijden zijn besproken. Dat heeft geleid tot de volgende conclusies en besluiten: 

In de ochtend is er geen bezoek mogelijk. 

Bezoek vindt alleen plaats in het eigen appartement en niet in de huiskamers.  

U kunt wel naar buiten of naar de aula, daar is voldoende ruimte om afstand te bewaren. Koffie en 

thee is daar beschikbaar. Op dinsdag en woensdag is de aula tussen 15 uur en 18 uur niet beschikbaar.  

Bezoektijden PG / de Hof : dagelijks vanaf 15.00 tot 17.30  /  18.30 tot 20.00 ( op eigen kamer )  

Bezoektijden Somatiek / Galerij & Corridor: dagelijks vanaf 15.30 tot 17.30 / 18.30 tot 21.00 ( op eigen 

kamer )  



 

Restaurant 

De hekken rondom het terras zullen in de komende dagen verdwijnen. Helaas blijft het restaurant nog 

gesloten. Het restaurant wordt nog gebruikt door bewoners van Aqua Viva om de maaltijden te 

gebruiken. 

we blijven in huis nog afstand bewaren, vooral nu we weer ruimere bezoekregelingen hebben. Dat 

betekent dat de maatregelen omtrent eten, op de kamer, maximale bezetting in de huiskamers / refter 

gehandhaafd blijft. We gaan hier intern zeker meer verder om alle mogelijkheden te onderzoeken. .  

 

Knuffelkippen 

Binnen Aqua Viva leiden we medewerkers op; zij volgen meestal opleidingen binnen het ROC. Één van 

hen,  Betty die de opleiding tot verzorgende IG volgt,  samen met haar begeleidster Puck een opdracht 

aangenomen. We nemen u hierin graag even mee.   

We willen binnen Aqua Viva starten met “knuffelkippen” geen pluche, maar echte kippen. Dieren die 

een welkome afleiding zijn, die op schoot gehouden kunnen worden. Die door de tuin wandelen.  

Waar kunt u ons mee ondersteunen. Om het project te kunnen starten is natuurlijk budget nodig, te 

beginnen met  een bedrag van € 750,= euro.  

we starten een inzameling / sponsering om het bedrag bij elkaar te krijgen óf om middelen beschikbaar 

te krijgen. U zult later hier meer informatie over ontvangen in de vorm van een Flyer. Hopelijk denkt u 

met ons mee.  

 

Kapel  

De kapel is weer open, gedurende de Corona periode was deze voor bijeenkomsten gesloten. Nu is er 

weer dagelijks een Mis. Natuurlijk op gepaste afstand van elkaar.  

 

Met vriendelijke groet Medewerkers en directie 

 


