Huisregels Woning 14
1) Elk bezoek dient 24 uur op voorhand geregistreerd te worden via de
Keyplanner. Spreek onderling af: 1 bezoek per bewoner per dag → dit om
overbevraging woning en onrust / drukte voor bewoners tot een minimum
te beperken.
2) Was STEEDS je handen buiten aan de wasbak aan het gele pad, zowel voor
als na je bezoek + ontsmetten. Vanaf hier draag je ook je mondmasker.
Draag je mondmasker correct, dit wil zeggen MOND EN NEUS dienen
bedekt te zijn.
Draag je eigen mondmasker, en hou het steeds op. Op de kamer mag het
afgezet worden mits je de social distance kan bewaren (1,5 m afstand)
alsook tijdens de wandeling met dezelfde regels.
3) Breng je je familielid terug? Was en ontsmet zowel je eigen handen als die
van je familielid VOOR je de tuin betreedt. Lukt het niet? Laat het ons dan
zeker even weten aub.
4) Elk bezoek dient ook geregistreerd te worden op het formulier. Bel aan aan
de woning en zeg ons wie je bent. Wij komen graag voor jou de deur
opendoen om je te begeleiden naar de kamer van je familielid. Ga ook
rechtstreeks naar de kamer van je familielid, bezoeken in de woonkamer
laten wij nog niet toe.
5) Per bezoek op de kamer mogen er maximum 2 mensen op de kamer +
familielid dat hier woont. Die 2 personen dienen ook uit dezelfde bubbel te
zijn. De limiet is 10 verschillende bezoekers per bewoner per week, spreek
daarom goed af met elkaar! Was opnieuw je handen in de kamer van je
familielid en droog af met je eigen handdoek die je meebrengt.
6) Is je kamerbezoek afgelopen, bel in de kamer (de rode knop) en wacht daar
even, zo kunnen wij je terug naar buiten begeleiden. Zo hebben wij een
overzicht wie zich allemaal in de woning bevindt.

