Veel gestelde vragen rondom het coronavirus – laatste update 5 juni 2021

Mag ik als familie/naaste van een bewoner of zorghotelgast op bezoek
komen in het Bartholomeus Gasthuis?





Bewoners mogen per dag max. vier bezoekers ontvangen (incl. kinderen onder de 12 jaar).
De maatregel dat bezoekers deel uitmaken van een groep van maximaal vijf vaste bezoekers
- de zogenoemde ‘bubbel’ - geldt met ingang van 5 juni niet meer.
Bezoekers mogen iets nuttigen in de kamer bewoners, mits zij hun mondkapje pas afdoen op
het moment dat zij op 1,5 meter afstand van uw naaste hebben plaatsgenomen.
Maximaal één volledig gevaccineerde bezoeker uit de vaste bezoekersgroep mag in het
appartement of de kamer van de gevaccineerde bewoner het mondkapje afdoen en hoeft
geen 1,5 meter afstand te houden. Er is (in die ruimte) dus ‘nabij contact’ mogelijk tussen
deze gevaccineerde bezoeker en bewoner. Het heeft onze voorkeur dat dit steeds dezelfde
gevaccineerde bezoeker is.

Voor iedere bezoeker geldt het volgende:
 Kom niet op bezoek bij verhoging, koorts of verkoudheidsklachten of als huisgenoten
klachten hebben.
 In het gasthuis is het verplicht om een medisch mondkapje te dragen. Deze medische
mondkapjes kunt u vinden bij de receptie van het gasthuis.
 Vul het bezoekersformulier in bij de receptie (dit in verband met eventueel
contactonderzoek mocht zich een besmetting voordoen).
 Blijf u goed houden aan de bekende regels, zoals handdesinfectie en 1,5 meter afstand
houden tot anderen.
 Bezoek vindt plaats in het appartement van uw naaste. Daarnaast kunt u in de binnentuin of
in de Brasserie terecht of samen buiten een wandeling maken.
 Het is mogelijk voor bezoekers om ’s avonds met hun naasten te eten in de Serre als
hiervoor is gereserveerd. Vanwege het beperkte aantal plekken raden wij u aan om op tijd te
reserveren.
 Bezoek vindt niet plaats in de huiskamers van de groepswoningen. Bezoekers mogen wel
weer even koffie of thee pakken in de keuken van de groepswoning, op voorwaarde dat
daarbij afstand gehouden wordt van andere bewoners en medewerkers. Het is nadrukkelijk
niet de bedoeling om plaats te nemen in de huiskamer of een gesprek aan te gaan in de
deuropening.
Wij blijven ook de komende periode alle richtlijnen van het RIVM volgen. In geval van besmettingen
in het Bartholomeus Gasthuis wordt bezoek, i.i.g. tijdelijk, deels of geheel stopgezet. Bewoners en
hun eerste contactpersonen worden hierover direct geïnformeerd.

Is Brasserie Zunte open?
Bezoekers van bewoners kunnen in de Brasserie terecht tussen 10.00 uur en het avondeten. Voor het
avondeten moet gereserveerd worden en wordt uitgeweken naar de serre.
De brasserie en serre zijn ‘corona-proof’ ingericht. Dit willen we zo houden. Daarom is het belangrijk dat:
 u wacht bij de ingang van de brasserie tot een medewerker u naar een tafel begeleidt.







er niét met stoelen wordt geschoven;
er géén stoelen worden bijgeplaatst;
bezoek alleen plaatsneemt aan tafels die hiervoor zijn ingericht;
gasten uit het zorghotel tijdens de eerste tien dagen van hun verblijf op afstand blijven van
de vaste bewoners van het Bartholomeus Gasthuis.
bezoek aan tafel blijft zitten. Het mondkapje mag af zo lang het bezoek aan tafel zit. Als de
bezoeker opstaat om te vertrekken, moet het mondkapje weer op.

Is het Salus open en kan ik terecht bij de kapper, pedicure,
schoonheidsspecialiste, etc.?
Het Salus is weer open. U kunt een afspraak maken voor een behandeling bij de kapper, de beauty
experts en bij de pedicures/manicures. Heeft u vragen over Salus of wilt u een afspraak maken? Dan
kunt u mailen naar: salus@bartholomeusgasthuis.nl.

Worden er activiteiten georganiseerd?
Voor bewoners van het gasthuis worden verschillende activiteiten georganiseerd maar deze
activiteiten zijn nog niet toegankelijk voor bezoekers van uit de wijk.

Kan ik een zaal huren?
Het is momenteel niet mogelijk om een zaal te huren in het Bartholomeus Gasthuis. Voor vragen
over (zakelijke) boekingen mailt u de afdeling reserveringen via
reserveringen@bartholomeusgasthuis.nl.

Is het Bartholomeus Gasthuis voorbereid op een uitbraak van het
coronavirus?
Het Bartholomeus Gasthuis volgt de richtlijnen vanuit het RIVM en de GGD. Er zijn uitgebreide
maatregelen genomen ter preventie van verspreiding van het coronavirus onder bewoners en
medewerkers. Door strikte hygiënemaatregelen en beperking van contact met buitenaf doen we ons
uiterste best om het verspreiden van het virus zoveel als mogelijk te voorkomen. Bartholomeus
Gasthuis heeft een aantal scenario’s uitgewerkt hoe om te gaan met de continuïteit van de zorg in
het geval we met noodsituaties te maken krijgen. Zoals een tekort aan personeel of besmette
bewoners. Ook zijn er maatregelen getroffen voor behandeling/verpleging van infecties. De actuele
richtlijnen worden nauwlettend in de gaten gehouden.

Welke hygiënemaatregelen hanteert het Bartholomeus Gasthuis?





Was regelmatig en grondig uw handen volgens de instructies. Bekijk het instructiefilmpje
‘Handen wassen’ en de instructies via deze link: Was je handen regelmatig.
Hoest en nies in de binnenkant van uw ellenboog.
Gebruik papieren zakdoekjes. Gooi deze na gebruik direct weg.
Houd minimaal 1,5 meter afstand tot andere mensen



Bezoekers en medewerkers dragen medische mondkapjes.

