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________________________________________
Grootegast, 14 april 2021

Bezoekregeling
(Geldig -onder voorbehoud- tot 11 mei 2021)
In het land bruist het van versoepelingsideeën en -wensen, maar het moment waarop
deze echt van kracht kunnen worden wordt -gezien de hoge aantallen besmettingen en
ziekenhuisopnames- verder de toekomst in geschoven. In Het Hooge Heem hebben we
ook een dubbel gevoel. Op een enkeling na is elke bewoner en elk personeelslid volledig
gevaccineerd. Dat geeft ruimte om intern de maatregelen weer wat te versoepelen. En
dat gaan we ook doen. Maar extern is de vaccinatiegraad nog niet zo riant, zodat we de
deuren nog niet volledig open kunnen zetten.

Wat geldt vanaf 14 april:
•
•
•
•
•
•
•

Bezoek hoeft niet meer op afspraak. Registratie hoeft ook niet.
Onbeperkt aantal bezoeken
Per bezoek maximaal twee bezoekers tegelijk
Bezoek komt alleen in het appartement van de bewoner
Samen koffiedrinken is mogelijk
Bewoners mogen weer op bezoek bij kinderen/partner
Bewoners en personeel mogen door het hele gebouw bewegen
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•
•
•
•
•

Centrale activiteiten kunnen weer in grotere groepen plaatsvinden
Optredens (m.u.v. Sander) vinden buiten plaats
Vrijwilligers zijn langzamerhand weer welkom ter ondersteuning
Dagopvang Het Kleine Heem vindt vanaf 19 april weer plaats in HHH
Leveranciers wordt gevraagd om de leveranciersingang te gebruiken en het
gebouw maximaal tot in de sluis binnen te komen.
• Het winkeltje blijft open, maar er wordt aandacht gevraagd voor de 1,5 meter
afstand.
Zijn er vragen of opmerkingen met betrekking tot de spelregels, dan vragen wij bewoners
en familie daarover rechtstreeks contact op te nemen met de kwaliteitsverpleegkundigen
op telefoonnummer 0594-695880.
Extra handen voor de zorg:
Begin februari zijn zes nieuwe medewerkers gestart die zich hebben opgegeven
voor het project ‘Extra handen voor de zorg’. Deze medewerkers hebben zich
altijd aangetrokken gevoeld door de zorg, maar waren er nooit aan toegekomen om
daadwerkelijk in de zorg te werken. Na een korte, maar intensieve opleidingsperiode zijn
zij gestart als ondersteuners op het gebied van welzijn. Ook dat hoort bij het bieden van
meer perspectief voor onze bewoners. En uiteraard ook voor hen. Wij zijn heel blij met
hen en we wensen hen heel veel werkplezier in ons huis!
Voorwaarden:
- De bezoekregeling geldt alleen zolang er geen besmettingen zijn vastgesteld bij
bewoners of medewerkers binnen Het Hooge Heem. Wanneer er sprake is van een
uitbraak met besmettingen of een vermoeden daarvan onder bewoners en/of
medewerkers wordt de bezoekregeling per direct (tijdelijk) gestopt en herzien,
afhankelijk van de situatie.
- De bezoekregeling geldt alleen met instemming van behandeldienst,
ondernemingsraad (OR) en cliëntenraad (CR) en betrokken huisartsen.
- De bezoekregeling wordt vooraf gedeeld met alle medewerkers, zodat zij op de
hoogte zijn van de inhoud en reikwijdte van de regeling. Er is een coördinator
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aangesteld en bekend gemaakt. De contactverzorgenden krijgen een instructie
voor het inventariseren van de bezoekwensen.
Uiteraard blijven de volgende zaken onverminderd van kracht:
• Bezoek komt niet wanneer deze of een huisgenoot de volgende klachten heeft:
hoesten, neusverkoudheid, koorts of benauwdheid. Bij het maken van de afspraak
en bij binnenkomst wordt hiernaar gevraagd.
• Mondkapje is verplicht in het hele huis
• Afstand van 1,5 meter moet in acht worden genomen
• Bij binnenkomst graag handhygiëne verzorgen
Tot slot
Eind april is de themaweek Voorjaar waarbij aandacht is voor bloemen, het maken van
zeepkettingen en het genieten van voorjaarsgerechten. In mei worden uitstapjes met de
bus gepland, bijvoorbeeld een visje halen in Zoutkamp of lekker in de omgeving
rondrijden. En in juni wordt net als vorig jaar een bezoek aan de camping voorbereid.
Activiteiten die mede mogelijk worden gemaakt door de stichting Vrienden van Het
Hooge Heem. We hopen alvast op goed weer!
Klaas Lindeboom
directeur
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