Berteft: Informatie bezoekersregeling Sinnehiem Haulerwijk

Beste Bezoeker,
14-01-2021 zijn er preventief verscherpte maatregelen ingezet binnen Zorggroep Liante.
1. We informeren u hieronder over de procedure en stappen die u moet nemen om een
bezoek te plannen;
2. Aanvullende specifieke afspraken
3. Waar u uw vragen rond corona en de maatregelen kunt stellen
1. Procedure bezoekregeling Sinnehiem
• Uw naaste mag bezoek ontvangen. 1x per week mag er 1 bezoeker bij uw naaste langs
komen. Deze bezoeker mag elke week iemand anders zijn
• Bezoek moet vooraf worden aangemeld, door een mail te sturen naar Servicepuntsh@liante.nl. Uw verzonden mail wordt door ons behandeld. Pas na bevestiging per mail
is uw bezoek geregistreerd en kan het bezoek doorgang vinden. Het kan voorkomen dat
u een mail terug krijgt dat uw naaste al bezoek krijgt, in dit geval zult u verzocht worden
een afspraak te plannen voor de week erna.
• Bezoektijden zijn van 9.00 – 19.00. Na 19.00 kunt u niet meer op bezoek komen. Wij
hebben ervoor gezorgd dat er van 9.00 – 19.00 iemand op het servicepunt zit om u
binnen te laten en weer naar buiten te laten.
• Bij bezoek wordt u verzocht rechtstreeks naar het appartement te lopen, en ook
rechtstreeks weer naar buiten te lopen bij vertrek.
• Wij verzoeken u, zich weer af te melden bij diegene die op het servicepunt zit wanneer u
weer naar huis gaat.
2 Aanvullende specifieke afspraken
•
•
•

De voordeur zit op slot, u wordt binnengelaten door de medewerker van het servicepunt.
Het winkeltje is alleen geopend voor intramurale bewoners.
Het kan zijn dat wij een periode preventief temperaturen, in geval van een positief geteste
medewerker die op locatie heeft gewerkt. Deze maatregel is in overleg met GGD
vastgesteld. Mocht er een besmetting zijn onder bewoners van Sinnehiem, dan wordt u
vanzelfsprekend direct geïnformeerd.

3 Vragen rond corona of maatregelen?
Locatie Sinnehiem werkt met een Corona Crisis Team op locatie voor lokale informatie en
coördinatie rondom Corona. Heeft u een vraag, suggestie, opmerking of anderszins? U kunt
ons mailen via CoronaComissieSH@liante.nl

Met vriendelijke groet,
Saskia de Jong
leidinggevende zorg & dienstverlening

