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Beste naaste, 
 
Net als op andere plaatsen waar zorg wordt verleend zijn ook binnen ons hospice regels en 
maatregelen van kracht in verband met het corona COVID-19 virus. Deze regels en 
maatregelen zijn er om uw naaste en onze medewerkers zo veel als mogelijk te beschermen.  
 
In ons coronabeleid volgen we het advies van de overheid en het RIVM 
Dat betekent dat we vanaf zaterdag 26 juni 2021 de volgende maatregelen hanteren: 
 
Regels en maatregelen m.i.v. 26 juni 2021: 

o Wanneer u in contact geweest bent met iemand waarbij besmetting met COVID-19 is 
aangetoond, dient u eerst contact op te nemen met de GGD om een coronatest aan 
te vragen. U mag niet op bezoek komen. 

o Bent u verkouden, heeft u keelpijn of koorts dan mag u niet op bezoek komen. 
o Wij vragen u geen handen te schudden en 1,5 meter afstand te houden. Ook in de  

bewonerskamer vragen we u deze afstand te houden. 
o Komt u binnen de 1,5 meter van uw naasten dan moet u een, door u zelf 

meegenomen, mondmasker dragen.  
o Wij hanteren een maximum van 8 personen vanuit de intieme kring die in het leven 

van uw naaste belangrijk zijn, waarbij kinderen onder de 12 jaar niet mee tellen. 
o Er mogen 2 personen per keer komen. Waarbij we een maximum van 3 

bezoekmomenten per dag als uitgangspunt nemen.  
o Bij binnenkomst reinigt u uw handen met handalcohol. De flacon staat op de tafel in 

de hal. 
o Bij binnenkomst noteert u uw contactgegevens op het daarvoor bestemde formulier. 

Dit moet u ieder keer als u op bezoek komt doen. 
o U mag zowel in de kamer van uw naaste als in de tuin en de serre verblijven.  
o U mag ook weer zelf een kopje thee of koffie zetten in de keuken bij de serre. 
o U kunt gebruik maken van de alarmbel bij de bewoner (halsbel) bij vragen over de 

zorg of andere zaken. Wanneer u iets wilt drinken kunt u dit ook op deze wijze 
vragen. 

o Bent u met de auto dan kunt u bij binnenkomst het kenteken doorgeven aan de 
vrijwilliger. Zij/hij meldt u aan via onze parkeersite. 

o Parkeren via de parkeersite van het hospice kost 1,50euro per dagdeel. U kunt dit 
bedrag in het potje op het tafeltje in de hal doen. 

 
 
 



Juli 2021  Corona documenten versie 3 
 

 
Bij verdenking van besmetting: 

o Zal er door de huisarts worden getest. De uitslag duurt minimaal 24 uur. 
o Zal uw naaste worden overgebracht naar een kamer aan de tuinkant zodat u via de 

tuindeur de kamer in kan.  
o Heeft de huisarts bij alle beslissingen die moeten worden genomen een centrale rol.  
o De huisarts beslist of er bezoek bij uw naaste mag komen. 
o Is bezoek mogelijk dan mag dit alleen als u gebruik maakt van Persoonlijk 

Beschermende Middelen(PBM) 
o 2 familieleden kunnen voor het eerste bezoek bij het hospice een pakket PBM 

aanschaffen voor 10 euro. Voor de overige dagen kunt u via uw eigen huisarts of GGD 
een recept aanvragen voor PBM 

o De huisarts, verpleegkundige en coördinator hebben regelmatig contact met de 
eerste contactpersoon.  

o Is de test positief voor COVID-19 dan wordt de GGD ingeschakeld. 
o Als bezoekers moet u er rekening mee houden dat u 14 dagen in quarantaine zal 

moeten. De GGD zal u hierover informeren. 
o Als uw familielid stervende is zal in overleg met u, de huisarts, verpleegkundige en 

coördinator bekeken worden wat er op dat moment mogelijk is in het hospice. 
 
Als laatste willen we u vragen bijgevoegde lijst in te vullen en aan ons te mailen of 
overhandigen. Wij zullen met de mensen op deze lijst contact opnemen en de informatie 
met betrekking tot de maatregelen opsturen zodat we zorgen dat deze voor iedereen 
duidelijk zijn en worden nageleefd. Dit in het belang van uw naaste en van de medewerkers 
en vrijwilligers van ons hospice.  
 
We hopen op uw begrip en willen u hartelijk danken voor uw medewerking. 
Heeft u vragen neemt u dan contact op met de coördinator. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Coördinatoren Hospice De Vier Vogels 
Mathenesserlaan 424b 
3023HE Rotterdam 
010- 2449552 
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Lijst van naasten van bewoner  ……… ………….  (naam invullen) 
 
 
 

 NAAM ADRES TELEFOON EMAIL RELATIE 
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2      

3      

4      

5      

6      
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8      

 


