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Aan bewoners, familieleden, mantelzorgers en vrijwilligers van Wicherumloo,
Het kabinet heeft per 1 juli een verdergaande verruiming aangekondigd van de bezoekregeling
voor zorghuizen. U heeft de afgelopen maanden laten zien dat u samen veel aan kunt. Als
zorgvragers en niet-zorgvragers was u solidair. Ook al was het erg moeilijk om geen of heel
beperkt bezoek te ontvangen, toch bleef u optimistisch uitzien naar betere tijden. En die betere
tijd is nu aangebroken, omdat u voortdurend laat zien dat u goed zorgt voor u zelf en voor uw
medebewoners. U houdt zich heel goed aan de 1,5 meter afstand en dat blijkt ontzettend
belangrijk om verspreiding van het virus tegen te gaan. Daarom zetten we vanaf 1 juli in
Wicherumloo de deuren vaker open voor bezoek met voldoende veiligheidswaarborgen om
besmettingen te voorkomen.

Met handhaving van de “gouden regels”
die voor u gelden en voor uw bezoekers:

•
•
•
•
•

HOUD 1,5 METER AFSTAND
WAS JE HANDEN REGELMATIG
HOEST OF NIES IN JE ELLEBOOG
VERMIJD HANDEN GEVEN
BLIJF THUIS BIJ KLACHTEN

en alle andere relevante RIVM
voorschriften stellen we het volgende voor
vanaf 1 juli voor de bewoners van
Wicherumloo:
1 - Bezoekerslijst
De lijst met vaste bezoekers komt te vervallen.

2 - Bezoekmomenten

4 – Extra tijdblok voor bezoek
Er komt een extra tijdblok op donderdagmorgen en
zaterdagmorgen van 9.30 uur tot 11.00 uur. Voor
Willinkhuizen is bezoek op die twee ochtenden mogelijk
vanaf 10.30 uur (de zorgmedewerkers zijn om 9.30 uur
nog te druk met zorgverlening). Buiten de tijdblokken
zoals genoemd bij punt 3 en 4 is geen bezoek mogelijk,
omdat de receptie niet is bemenst en de deur op slot is.

5 – Aantal bezoekers per bezoek
Voor bewoners van Roekel en de Vijfsprong blijven per
bezoekmoment maximaal 2 bezoekers toegestaan op
hun eigen kamer. Voor Willinkhuizen zijn per
bezoekmoment 2 bezoekers toegestaan uit hetzelfde
huishouden. Komen de bezoekers uit verschillende
huishoudens, dan geldt de norm van 1 bezoeker per keer,
omdat op de eigen kamer op Willinkhuizen met twee
bezoekers uit een verschillend huishouden de 1,5 meter
afstand niet kan worden bewaard.

Er is geen limiet meer aan het aantal bezoekmomenten.

3 – Aankomsttijden voor bezoek
Als aankomst momenten voor bezoek blijven twee
tijdslots ingesteld. ’s Middags tussen 14.30 uur en 16.00
uur en ’s avonds tussen 18.30 uur en 20.00 uur. In dat
tijdblok worden door bezoekers bij de hoofdingang de
checklist met gezondheidsvragen ingevuld en wast en
ontsmet men de handen. Handschoenen zijn door de
extra ontsmetting niet meer nodig De richttijd voor de
duur van het bezoek vervalt. Bezoek verlaat zelfstandig
het pand, hetzij via de hoofdingang of via de uitgang op
Roekel. Voor de bewoners van Willinkhuizen geldt dat het
bezoek meldt via de bel als zij het appartement van de
bewoner verlaten, zodat de zorg de bewoner weer kan
opvangen. Het bezoek mag niet in de huiskamer komen.

6 – Aanmelding bezoek
Voorafgaande aanmelding voor bezoek van bewoners
van Wicherumloo is niet meer noodzakelijk.

7 - Looproute
Bezoekers lopen na de intake
de kortste route naar de kamer
van de bewoner.

8 – Wat mag wel / niet met het bezoek

VEEL RUIMTE

Het is niet toegestaan voor bezoekers om met de
bewoner in De Aanleg plaats te nemen. Wel mag de
bezoeker een wandeling maken met de bewoner en wast
en ontsmet hij/zij bij terugkomst van de wandeling in
Wicherumloo de handen, net zoals de bewoner.

Zoals u ziet, kunt u iedere dag twee keer en soms (op
donderdag en zaterdag) drie keer bezoek ontvangen.
Ik denk dat dit bij niemand zal voorkomen. Houd goed
rekening met het aantal van maximaal 2 bezoekers
tegelijk! Mocht u op dezelfde middag of avond
worden verrast door nog een bezoeker, vraag dan om
later terug te komen of even buiten op een bankje te
wachten! Met bezoek buiten zitten of samen
wandelen kan natuurlijk ook! Nogmaals de oproep
om drukke plaatsen te vermijden! Premier Rutte
verwoordde het als volgt:: “Elkaar ruimte geven door
afstand te houden”.

9 - Registratieformulieren
Bij de hoofdingang van Wicherumloo liggen in te vullen
registratieformulieren op standaards klaar om door de
bezoekers te worden ingevuld en ondertekend.

KOMT U OP BEZOEK?
GRAAG ZELF EVEN
EEN PEN MEENEMEN
VOOR HET INVULLEN
VAN DE VRAGENLIJST!

10 – Pastorale zorg
Pastorale zorg is iedere dag mogelijk vanaf 10.30 uur, dat
mag dus ook buiten de bezoektijden; ook van deze
personen wordt verondersteld dat zij alleen komen als
men geen gezondheidsklachten heeft. Zij vullen de
bezoekersregistratie met de gezondheidsvragen in en
deponeren deze in een afgesloten bus (ivm privacy) en
wassen en ontsmetten daarna hun handen om
vervolgens de kortste route te nemen naar de kamer van
hun gemeentelid.

11 - Kapsalon
De kapsalon is nog niet toegankelijk voor niet bewoners.

PASTORALE ZORG
Wat u ongetwijfeld fijn zult vinden, is dat pastorale
zorg van uw predikant of ouderling ook weer mogelijk
is in Wicherumloo. En voor hen gelden niet de vaste
aankomsttijden voor bezoek. Liever niet voor 10.30
uur, omdat dan de zorgmedewerkers bezig zijn met
de zorgtaken. We laten de communicatie hiervoor
aan u zelf over!

ACTIVITEITEN IN WICHERUMLOO
Deze zomermaanden blijven de activiteiten zeer
beperkt. Het is altijd al wat rustiger, maar nu hebben
we besloten om tot 1 september mondjesmaat
bepaalde activiteiten te organiseren. En alleen voor
bewoners van Wicherumloo. Zo is op donderdag de
breimiddag en op donderdagavond het koffie-uurtje
weer gestart. En de kerkdiensten kunt u uiteraard
blijven bijwonen en regelmatig zal het zanguurtje of
een bingo in aangepaste vorm plaats vinden. Dit
gebeurt nog niet met alle vrijwilligers; daarvoor
komen nu bewust minder verschillende vrijwilligers in
Wicherumloo; ook weer bedoeld voor uw veiligheid.

TOT SLOT
We hebben het vaker gezegd en we mogen dat ook
best herhalen. We zijn dankbaar dat onze God en
Vader ons spaart en bewaart voor het virus en we
vragen bij voortduring uw gebed voor onze
bewoners, de zorgmedewerkers en vrijwilligers om
kracht te mogen putten uit het geloof om deze tijd te
doorstaan. Zijn bewarende hand moge zich over hen
en ons blijven uitstrekken
Namens het bestuur van de stichtingen Wicherumloo,
Henk Blotenburg, voorzitter

“Door afstand te houden geven we ruimte aan elkaar. Want dàt blijft cruciaal, die
anderhalve meter, samen met de andere basisregels.”
(citaat Mark Rutte tijdens de persconferentie van woensdag 24 juni)

