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Aan familie en naasten  

 

   
Datum 1 oktober 2020   

Onderwerp Bezoek bij Amsta altijd met een mondneusmasker   

    

Beste familie en naasten, 

 

Het aantal coronabesmettingen in Amsterdam loopt snel op. Maandag 28 september gaf 

het kabinet een persconferentie, waarin extra maatregelen zijn afgekondigd. Wat betekent 

dat voor uw bezoek aan uw naaste bij Amsta? We leggen de (extra) regels graag even uit. 

Want alleen met uw medewerking houden we het veilig. 

 

Bezoek blijft zo lang mogelijk welkom  

Contact is voor onze bewoners – en voor u – erg belangrijk. Dat bleek wel in het voorjaar, 

toen de verpleeghuizen dicht moesten voor bezoek. Bij Amsta blijft u dus van harte 

welkom. Alleen wanneer er op de afdeling van uw naaste één of meer bewoners zijn 

besmet met corona, kan bezoek soms tijdelijk niet doorgaan. Want we willen het veilig 

houden voor de bewoners en voor u. U wordt dan persoonlijk op de hoogte gesteld. Heeft 

u een dringende reden om toch te komen? Bespreek dat dan met het zorgteam en de arts.  

 

Extra maatregel: draag bij uw bezoek steeds een mondneusmasker 

We willen het risico op besmetting voor onze bewoners zo klein mogelijk maken. Daarom 

vragen we u met klem om vanaf 1 oktober meteen bij binnenkomst een (medisch) 

mondneusmasker te dragen en deze tijdens het bezoek op te houden. Dit masker krijgt u 

van ons. Onze medewerkers dragen ook de hele dag een mondneusmasker.  

 

Niet meer dan drie bezoekers tegelijk 

Eén van de dringende adviezen van het kabinet is om thuis niet meer dan drie bezoekers 

tegelijk te ontvangen. Daarbij tellen kinderen onder de 12 jaar niet mee. Deze regel neemt 

Amsta over. Kom dus met hooguit drie volwassenen tegelijk.  

 

 



   

Datum 1 oktober 2020   

Onderwerp Bezoek bij Amsta altijd met een mondneusmasker 

 

Heeft u klachten? Kom dan niet 

In de herfst en winter komen loopneuzen en andere verkoudheidsklachten vaak voor. 

Natuurlijk kán het een gewone verkoudheid zijn. Maar deze klachten kunnen ook op 

corona duiden. Bent u verkouden of heeft u andere ziekteverschijnselen? Laat u dan testen 

en kom niet op bezoek. Ook als u in contact bent 

geweest met iemand die besmet is met corona, kunt u 

niet langkomen.  

 

Blijft u letten op de hygiëneregels? 

Naast het dragen van een mondneusmaskers zijn de 

volgende regels nog steeds belangrijk:  

• Houd 1,5 meter afstand 

• Was regelmatig uw handen  

• Schudt geen handen 

• Hoest en nies in uw elleboog 

• Gebruik papieren zakdoeken 

• Registreer uw naam en contactgegevens bij 

binnenkomst.  

Bezoek als iemand overlijdt  

Een goed afscheid is enorm belangrijk. We geven familie en naasten daarom volop de 

ruimte om in de laatste fase langs te komen om afscheid te nemen en te waken. We 

vragen u wel zoveel mogelijk in de kamer te blijven. Als er een besmetting is op een 

afdeling, zorgen we dat afscheid nemen veilig kan.  

 

We zijn samen verantwoordelijk 

We zijn blij dat we samen met u als naaste kunnen optrekken. We zijn samen met u 

verantwoordelijk voor de juiste balans tussen veiligheid en gezelligheid. Wij blijven daar 

alert op en spreken bezoekers aan die zich niet aan de regels houden. 

 

Neem contact op bij vragen 

Meer informatie en antwoorden vindt u op www.amsta.nl/corona. Heeft u nog andere 

vragen? Stel ze gerust aan uw vaste contactpersoon.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Petra van Dam en Vincent van Rijswijk 

Raad van Bestuur 
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