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Beste bewoners Huize Zocher,  
 
Vanaf 1 juli verruimen wij de bezoekersregeling. 

Voorwaarden voor bezoek:  

● Maximaal 3 bezoekers per bewoner per keer.  
● Bezoek moet van te voren aangemeld worden via de applicatie  
● Maximaal 1x per dag bezoek en maximaal 90 min.  
● De bezoeker (of zijn/haar huisgenoten) heeft geen COVID-19 dan wel klachten 

die daaraan gerelateerd zijn of is na doormaken van COVID-19 minstens 14 
dagen klachtenvrij.  

● Bezoek vindt plaats op appartement bewoner of buiten.  
 
Wij vertrouwen erop dat elke bezoeker zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en thuis blijft 
bij klachten. Bij klachten kunt u zich laten testen; bel naar 0800-1202. 
Bezoekers met klachten zoals hoesten, niezen of koorts kunnen wij niet toelaten. 
Bent u op reis geweest in een gebied met code oranje of rood, dan kunt u pas 14 dagen 
na terugkomst op bezoek komen. 

 
Voorwaarden in huis: 

● Bij entree desinfecteert de bezoeker de handen.  
● De bezoeker gaat direct van de entree naar het appartement van de 

bewoner/toegewezen ruimte voor het bezoek (en vice versa). De looproute van de 
bezoeker (in/uit) is zo kort mogelijk.  

● Er wordt zoveel mogelijk een afstand van 1,5 meter aangehouden tussen bezoeker 
en bewoner en tussen bezoeker en medewerkers.  

● Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door bezoeker: minimaal bezoekers 
van bewoners met dementie dragen sowieso een chirurgisch neusmondmasker vanaf 
de entree. Deze liggen klaar bij de ingang.  

 

 
 

https://app.mijnbezoek.be/visit/huizezocher


 
 
 

Wandeling  

Het is mogelijk voor bezoekers en bewoners om samen een wandeling te maken. Er is een 
aantal voorwaarden voor deze wandeling:  

● De bezoeker en bewoner houden gedurende deze wandeling, zoveel mogelijk, 
anderhalve meter afstand tot elkaar en tot andere personen. Indien dit niet mogelijk is 
dient er een chirurgisch neusmondmasker worden gedragen door het bezoek.  

● Er worden geen drukke plekken bezocht.  
 
 
Alvast hartelijk bedankt voor uw begrip en medewerking 
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