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Aan bewoners, familieleden, mantelzorgers en vrijwilligers van Wicherumloo,
Verhoog uw waakzaamheid. De tweede coronagolf met een gedeeltelijke lockdown voor
Nederland is een feit. Dinsdagavond 13 oktober gaf premier Rutte met minister De Jonge een
opsomming van de maatregelen, die zijn samengevat in een zgn. routekaart. Daarin is te zien dat
naar mate het aantal besmettingen toeneemt, steeds verdergaande maatregelen worden
genomen. Voor zorghuizen wordt geen landelijke sluiting meer voorgesteld, omdat deze
maatregel een ontzettend zware geestelijke belasting is voor u als bewoners. Bij een eventuele
besmetting zal maatwerk worden toegepast, afhankelijk van de ernst van de situatie. Wij roepen
bewoners, bezoekers en vrijwilligers op uiterst waakzaam te blijven, zoals u dat de afgelopen
maanden ook steeds bent geweest. Namens het bestuur van de stichtingen Wicherumloo, Henk Blotenburg,
voorzitter

BELANGRIJKE MAATREGELEN DIE NOG GELDEN:

VOOR WICHERUMLOO GELDT NU:

-

1. Er mogen maximaal drie bezoekers per dag op
bezoek komen. En niet meer dan twee tegelijk!
2. Als aankomst momenten voor bezoek blijven twee
tijdslots ingesteld. Overdag tussen 9.30 uur en
17.00 uur en ’s avonds tussen 18.30 uur en 20.00
uur. Bezoekers vullen een registratieformulier in
en deponeren dit in de doos op de receptie.
Daarna wast en ontsmet men de handen. 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 op Willinkhuizen komen.
3. Voor Willinkhuizen is bezoek ’s morgens mogelijk
vanaf 10.30 uur.
4. 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.
5. Bezoekers lopen na de registratie en het
ontsmetten van de handen met een mondkapje
op de kortste route naar de kamer van de
bewoner.
6. Het is niet toegestaan voor bezoekers om met de
bewoner in De Aanleg, VIOS of huiskamer De
Vijfsprong 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.

-

Blijf thuis bij verkoudheid of andere
griepverschijnselen. Voor u als bewoner betekent
dit dat u in uw eigen appartement blijft en u als
bezoeker blijft in uw eigen huis elders.
Houd u strikt aan de 1,5 meter afstand van
elkaar; daarmee verkleint u het besmettingsrisico
enorm.

EXTRA MAATREGELEN VANAF 14 OKTOBER 22.00 UUR:
-

-

Maximaal 3 bezoekers per dag.
In de gangen van Wicherumloo dragen
bezoekers, personeel en vrijwilligers een
mondkapje.
Als personeel of vrijwilligers bij de zorgverlening
binnen de 1,5 meter van een bewoner komen,
dan wordt ook een mondkapje door hen
gedragen.

“Om het virus er weer onder te krijgen moet het aantal sociale contacten en reisbewegingen
drastisch verminderen. Dat is een harde boodschap en de maatregelen gaan ook pijn doen,
maar het is de enige manier. Want de feiten liegen niet. We moeten strenger zijn voor onszelf
en strenger zijn op ons eigen gedrag.”

(citaat Mark Rutte tijdens de persconferentie van dinsdag 13 oktober)

