Bezoekersbeleid naasten
Met ons bezoekersbeleid willen wij voorkomen dat het coronavirus (COVID-19)
zich verspreidt. Wij vinden het belangrijk dat je jouw naaste kunt ontmoeten
en dat jullie samen waardevolle momenten bij ons ervaren.
In ons hospice kunnen maximaal 40 personen gelijktijdig aanwezig zijn. Dit ter
bescherming van al onze kwetsbare gasten en het hebben van een veilige
(werk)omgeving. Wij vragen je daarom om je aan de onderstaande afspraken te houden.
Alle bezoek
Ben je verkouden, hoest je, heb je keelpijn, koorts met luchtwegklachten of
kortademigheid of heeft iemand anders binnen jouw huishouden verschijnselen van het
coronavirus, blijf dan thuis. Bij twijfel aan jouw gezondheid kunnen wij je de toegang tot
ons hospice weigeren.
Zelftest
Wil je jouw naasten bezoeken, dan verzoeken wij je om een zelftest te doen voordat je
op bezoek komt.

Algemene hygiëne maatregelen
✓ 1,5 meter houden is een veilige afstand
✓ Zorg voor schone handen:
- handen desinfecteren bij binnenkomst en vertrek uit ons hospice.
- was je handen regelmatig tijdens jouw bezoek.
✓ Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
✓ Gebruik papieren zakdoekjes.
✓ Schud geen handen.

Bezoek van de gast in stabiele situatie
Onze gast mag dagelijks 6 bezoekers ontvangen. Maximaal 2 bezoekers per keer.
Bij de ingang hebben wij medische mondkapjes neergelegd. Wil je tijdens jouw bezoek
een mondkapje dragen dan mag je daar gebruik van maken. Het dragen van een
mondkapje is niet verplicht.
Kom je op bezoek dan plaats je een magneet bij de kamernaam van jouw naaste en
schrijf je jouw naam op de registratielijst. Verlaat je ons hospice dan noteer je dat ook
op de registratielijst en haal je de magneet bij de kamernaam van jouw naaste weer van
het bord.
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Bezoek is welkom op de eigen kamer van de gast en maakt daar ook gebruik van het
toilet. Het is voor bezoekers niet toegestaan om op andere plekken in ons huis te zijn.
Voor koffie of thee bel je via het gastenalarm naar onze verpleegkundige of
verzorgende.
Gasten mogen gebruik maken van onze gemeenschappelijke huiskamer. Bezoek niet.
Bij voorkeur zijn er niet meer dan 5 personen in de huiskamer én onze gasten krijgen
voorrang om daar te verblijven.
Bezoek van de gast in stervensfase
Wanneer het moment van overlijden van jouw dierbare nadert kun je met maximaal 3
personen per keer, maximaal 4 personen per dag, op de kamer van de gast waken en
afscheid nemen van elkaar.
Na het overlijden van jouw naaste wordt de laatste zorg gegeven. Onze verpleegkundige
informeert de 1e contactpersoon over de mogelijkheden die er zijn.
Persoonlijk afscheid
Wanneer jouw naaste is overleden en hospice Dignitas verlaat, nemen we op een
persoonlijke wijze afscheid. Op de kamer van onze gast spreekt één van onze
verpleegkundige je toe. Bij deze uitgeleide mogen 3 personen aanwezig zijn.

2

17 januari 2022

