De landelijke richtlijnen zijn in Huize Het Oosten steeds het uitgangspunt geweest voor het
bepalen van wat weer wanneer kan. In lijn van deze landelijke maatregelen is dit ons
geldende coronabeleid
Bezoekregeling Rubenshof
➢ Alle bezoekers zijn verplicht een mondkapje te dragen in de openbare ruimtes en
binnen 1,5 meter van hun naaste.
➢ Wanneer u in de tuin gaat wandelen draagt u een mondkapje wanneer er geen 1,5
meter afstand bewaard kan worden.
➢ Vrije inloop van bezoek voor de zorgafdelingen en registeren bij de ingang is niet
toegestaan.
➢ Álle bezoekers moeten vooraf zijn aangemeld en geregistreerd via
veiligbezoek@huizehetoosten.nl, ook bezoekers aan de Rubenshof die in de huur- en
koopappartementen wonen
➢ Bezoek is alleen welkom tussen 10.00 en 18.00 uur. Bij de receptie wordt uw
aanmelding en registratie gecontroleerd en wordt er een gezondheidscheck gedaan
door middel van een vragenlijst.
➢ Er is een mondkapjesbeleid voor álle medewerkers die direct contact hebben met
bewoners.
Voor interne bijeenkomsten geldt:
Het maximum aantal mensen per bijeenkomst is landelijk vastgesteld op 20.
Per ruimte is een maximaal aantal bezoekers toegestaan:
○ Grote Tuinzaal: maximaal 20 personen
○ Kleine Tuinzaal: maximaal 15 personen
○ de Voorhof: maximaal 20 personen
○ de Tempel: maximaal 20 personen
○ Het aantal wordt mede bepaald door de gewenste opstelling
○ Ruimtes die op de zorgafdelingen liggen (zoals V1) zijn niet toegankelijk
➢ Bij gebruik van servies en/of bestek worden na afloop het servies en/of bestek in
daarvoor gereedstaande bakken gezet om te voorkomen dat medewerkers onnodig
in aanraking komen met gebruikt servies en/of bestek.
➢ Gasten zijn alleen aanwezig in de gehuurde ruimte. Het is niet toegestaan andere
ruimtes te betreden of door het huis te lopen.
➢ Per georganiseerd evenement is één persoon aangewezen die de maatregelen voor
aanvang, tijdens en na afloop van het evenement coördineert en handhaaft.
➢ Bij externe bezoekers wordt vastgelegd welke organisatie wanneer geweest is en wie
de contactpersoon is.
De landelijke richtlijnen nog even op een rij:
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Houd altijd 1,5 meter afstand.
Ga niet naar plaatsen waar het druk is.
Nies en hoest in uw elleboog.
Was vaak uw handen met zeep.
Bent u verkouden? Blijf dan thuis!
Heeft u koorts of bent u benauwd? Dan moeten alle huisgenoten thuis blijven.
Ontvang niet meer dan 2 personen thuis, naast het eigen huishouden
Beperk samenkomsten tot een maximum van 20 personen
Dringend advies: gebruik van een mondkapje

