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Geachte bewoners, contactpersoon, bezoeker Aqua Viva 

Dragen van mondkapjes vanaf 12 oktober weer verplicht 

 

Zoals we vorige week al hebben gecommuniceerd heeft het crisisteam Corona geadviseerd 

om zo spoedig mogelijk het dragen van mondkapjes voor bezoekers te verplichten. Dit ligt 

geheel in lijn met het landelijke standpunt om in publieke ruimtes mondkapjes te dragen én in 

lijn met het beleid in onze regio. Dit advies is door directie overgenomen.  

Vanaf 12 oktober dragen ook al onze medewerkers in huis een mondkapje én, bij verzorging 

en verpleging eveneens handschoenen. Deze maatregelen blijven van kracht zolang de 

ontwikkelingen in de regio als ernstig worden omschreven; daarin volgen wij de adviezen van 

de overheid en de regio.  

Voor nu zijn we weer gedeeltelijk terug bij de afspraken zoals we die in juni hebben 

geïntroduceerd. We zetten ze weer eens op een rijtje: 

• Bij het bezoek worden de hygiëne maatregelen nog altijd in acht genomen; handen 

desinfecteren bij binnenkomst, 1,5 meter afstand en mondkapje verplicht. De bezoeker 

dient zélf zorg te dragen voor mondkapjes. Als de bezoeker bij binnenkomst het 

mondkapje niet kan laten zien wordt de toegang geweigerd.  

• Bezoek vindt plaats in het appartement van de bewoner; de bezoeker gaat via de 

kortste weg naar het appartement en vermijdt gemeenschappelijke ruimtes. 

• Indien besloten wordt de bewoner mee te nemen voor een wandeling of een bezoek 

aan de aula, wordt de zorg daarvan op de hoogte gesteld. Zoek niet de drukte op.  

• Koffie en thee pakken is nog niet toegestaan. Het bezoek kan zelf iets meenemen als 

ze tijdens het bezoek iets willen nuttigen. 

• Richtlijn voor bezoeker 

o Allereerst wordt dringend verzocht niet op bezoek te komen bij enige vorm van 

de volgende klachten:  

▪ Keelpijn  

▪ Hoesten 

▪ Overige luchtwegklachten 

▪ Koorts  

▪ Smaak-reukverlies  

 

We vertrouwen op uw medewerking en hopen dat we er in blijven slagen het virus buiten onze 

deur te houden. 

Medewerkers en directie Aqua Viva 


