Dinsdag 02 juni 2020

Beste gasten van Hospice Huizen en hun naasten,
Het kabinet heeft maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus zo goed mogelijk
te beperken. Deze maatregelen hebben een grote impact op de maatschappij en raken ook Hospice
Huizen.
Omdat onze gasten kwetsbaar zijn is het voor ons heel belangrijk maatregelen te treffen om onze
gasten, de naasten en onze medewerkers zoveel mogelijk te beschermen.
We willen de zorg voor de gasten en hun naasten zo goed mogelijk waarborgen daarom is het
essentieel dat onze medewerkers hun werk in goede gezondheid kunnen blijven doen.
In deze brief informeren wij u over de maatregelen die zijn genomen met betrekking tot het bezoeken
van een gast in Hospice Huizen.
De huidige maatregelen met betrekking tot het bezoek in Hospice Huizen zijn:
• Er mogen maximaal 4 bezoekers op bezoek per kamer.
• Bezoek komt op afspraak
• Als er al bezoek is en er komen nog meer mensen voor dezelfde gast aan de deur dan vragen
wij of zij later terug willen komen, in deze tijd kunnen wij het bezoek niet opvangen in de hal
• U mag niet op bezoek komen indien u de volgende gezondheidsklachten ervaart: verkoudheid,
hoesten of koorts. Ook niet als u in contact bent geweest met een persoon met een bewezen
besmetting van het coronavirus, verdenking van een besmetting met het coronavirus of in een
risico gebied bent geweest.
• Wij geven u geen hand
• Iedereen wast zijn/haar handen met water en zeep bij binnenkomst in het hospice en volgt
daarbij de aanwijzingen van de medewerkers van het hospice
• Verblijf met/tijdens het bezoek op de gastenkamer. Koffie en thee wordt u aangeboden, dat
wordt op de gastenkamer gebracht.
• Wij houden 1,5 meter afstand
• Na het bezoek verlaat u het hospice direct.
• Mocht u onverhoopt hoesten of niezen, doe dat in uw ellenboog en gebruik papieren
zakdoeken.
Deze maatregelen gelden voor alle familieleden, vrienden en naasten die mogelijk op bezoek zouden
willen komen, wilt u dit aan elkaar doorgeven?
Hartelijk dank voor uw begrip en medewerking.
Met vriendelijke groet,
Deliana Heutink en Anja Voerman
Coördinatoren Hospice Huizen

