Veilig op bezoek vanaf 19 december 2021
Beste familie en naasten,
Nederland zit in een lockdown, in ieder geval tot en met vrijdag 14 januari. Amsta volgt de
landelijke regels. Wat deze voor u betekenen, zetten we voor u op een rij.
Bezoek blijft natuurlijk welkom!
Voor u én voor ons is het belangrijk om contact met elkaar te houden. U blijft daarom van
harte welkom. Wilt u bij binnenkomst uw naam registreren?
Draag bij binnenkomst en in de gezamenlijke ruimtes altijd een mondneusmasker
Gebruikt u hiervoor een mondneusmasker van Amsta. Deze liggen bij de ingang.
Maximaal 2 bezoekers per dag
Er kunnen maximaal 2 personen per dag op bezoek komen. Kinderen tot en met 12 jaar
tellen niet mee, maar ga daar vanwege het besmettingsgevaar wel extra voorzichtig mee
om. En beperk het bezoek tot 1x per dag.
Voor de kerstdagen (24, 25 en 26 december) en oudjaar (31 december) is een
uitzondering gemaakt. Dan kunnen maximaal 4 bezoekers langskomen.
Bezoek alleen op de eigen kamer
Om het risico op besmetting verder te beperken, kunnen onze bewoners alleen bezoek
ontvangen op de eigen kamer en niet in de huiskamer.
Houd 1,5 meter afstand
Afstand houden is heel effectief om overdragen van corona te voorkomen. Daarom vragen
we u altijd 1,5 meter afstand te houden van medebewoners en medewerkers. Ook in de
kamer van de kamer van uw naaste is dat verstandig.
Doe een zelftest voor u op bezoek komt
Zelfs zonder klachten kunt u corona onder de leden hebben. Doe daarom voor de
zekerheid een zelftest, voor u op bezoek komt.

Bezoekregels bij Amsta

20 december 2021

Heeft u klachten? Kom niet op bezoek
Heeft u corona-achtige klachten? Laat u zich dan meteen testen en kom niet op bezoek.
Gelukkig zijn er manieren om contact op afstand te onderhouden, zoals Skype, Whatsapp,
Facetime, familienet, de telefoon.
Ook buiten is groepsgrootte maximaal 2 personen
Wilt u buiten wandelen met uw naaste? Dat kan met maximaal 1 persoon uit een ander
huishouden als begeleider. Want op straat geldt een groepsgrootte van maximaal 2
personen.

We organiseren veilige vieringen, alleen voor de bewoners
We willen van de feestdagen voor de bewoners bijzondere dagen maken, met
kleinschalige activiteiten binnen de bestaande regels. Zodat er toch warmte, aandacht
en feestelijkheid is tijdens deze dagen.
Vanwege het risico op verspreiding van het virus kunnen naasten daar jammer genoeg
niet bij aanwezig zijn. Uw vaste contactpersoon kan u vertellen welke activiteiten
gepland zijn.
Artiesten, sprekers en andere externen vragen we een negatieve PCR-test.

De belangrijkste hygiëneregels op een rijtje:

Alvast bedankt voor uw medewerking!

