
Belangrijke informatie over het coronavirus 
voor alle betrokkenen van Groot Hoogwaak

Samen tegen het coronavirus
Nog steeds krijgen veel mensen het coronavirus. In onze regio is het aantal besmettingen de 
laatste tijd flink toegenomen. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat we het virus 
buiten de deur van Groot Hoogwaak houden. Daarom is het belangrijk dat u deze informatie 
leest. Samen houden we ons aan alle maatregelen zodat we er alles aan doen om te 
voorkomen dat bewoners, hun bezoek, medewerkers en vrijwilligers besmet raken.

Minimaal 1,5 meter afstand houden
De belangrijkste maatregel om verspreiding 
van het virus te voorkomen: 
Houd 1,5 meter afstand van anderen!  
Dit geldt binnen Groot Hoogwaak (in het 
appartement, de gangen etc.) én ook buiten. 
Ook als u een bewoner meeneemt naar huis 
of naar een terras, medewerkers houden die 
afstand waar mogelijk bij iedereen aan. 
Daarnaast geldt een goede basishygiëne: 
was vaak uw handen, hoest en nies in uw 
elleboog.

Gebruik van mondkapjes
Als u een bewoner bezoekt die niet zo 
goed begrijpt dat er afstand bewaard moet 
worden, dan verzoeken wij u tijdens het 
gehele bezoek een mondkapje te dragen. 
Dat geldt ook als u dichtbij komt, bijv. 
tijdens het wandelen of als een bewoner 
meegaat in de auto. Als u geen 1,5 meter 
afstand kunt houden, ontvangt u van ons 
een mondkapje bij de frontoffice in het 
Grand Café. De mondkapjesplicht geldt 
voor iedereen vanaf 12 jaar. 

Dagelijkse controle
Wij vragen dagelijks aan de bewoner hoe het 
met zijn/haar gezondheid gaat. We vragen 
dan goed door. Indien nodig laten wij een 
bewoner testen. Totdat de testuitslag binnen 
is, zetten we beschermende maatregelen op 
maat in.

Veilige zorg
Wij willen voorkomen dat een eventuele 
zieke medewerker u of anderen besmet. 
Daarom volgen we een strikt protocol om te 
bepalen wanneer een medewerker thuis 
moet blijven. Alle medewerkers houden 
hun eigen gezondheidssituatie elke dag 
nauwlettend in de gaten.

Testen
Bezoekers verzoeken wij bij klachten niet 
naar Groot Hoogwaak te komen en zich te 
laten testen bij de GGD (bel 0800-12 02 of 
085-078 28 78). Totdat de uitslag bekend is, 
blijft de geteste persoon thuis. 
Onze medewerkers testen we bij klachten 
direct in de extra teststraat die voor 
zorgmedewerkers is ingericht.
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