
 
 
 
 
 

 
Aan de bewoners van het  
zorgcentrum van Groot Hoogwaak  
en hun eerste contactpersonen  

 

 

 

Noordwijk, 6 november 2020 

 

 
Betreft:  Aanvullende informatie corona maatregelen     
Ref.nr:  20.042-DIR    
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Tijdens de persconferentie van dinsdag 3 november jl. zijn wij geïnformeerd over de aanscherping van 
de corona maatregelen. En omdat de besmettingen in onze regio blijven toenemen, willen wij u 
opnieuw informeren over de huidige maatregelen die binnen Groot Hoogwaak gelden: 
 

 Bezoek is van harte welkom. Wij vragen u wel om geen bezoek te plannen tijdens de 
maaltijdmomenten.  

 U kunt alleen via de hoofdingang Groot Hoogwaak betreden. Registratie bij de balie is verplicht, 
ook als uw bezoek heel kort is of u alleen iets komt afgeven bij uw familielid. 

 Wij vragen u uw naam, telefoonnummer en mailadres op de inschrijflijst te noteren. Dit om u in 
het geval van een eventuele corona-uitbraak te kunnen benaderen. De ingevulde lijst kunt u in de 
daarvoor bestemde bus deponeren. 

 Een mondkapje is verplicht op de gangen en woonpleinen. U kunt deze krijgen bij de frontoffice. 

 Een mondkapje is ook verplicht als de 1,5 meter afstand niet gegarandeerd kan worden op de 
kamer van de bewoner. 

 Na registratie kunt u uw handen desinfecteren en loopt u via de kortste route naar het 
appartement waar u op bezoek gaat. 

 Met maximaal 2 personen kunt u op bezoek komen op 2 bezoekmomenten per dag.  

 Wij vragen u goed op te letten 1,5 meter afstand te houden; om die reden mag u alleen op het 
appartement van uw familielid op bezoek en niet op het woonplein of in de huiskamer. 

 Uiteraard kunt u ook met uw familielid naar buiten gaan en ook dan loopt u via de kortste route 
naar buiten en zoekt u liever niet de drukte op. 

Om de veiligheid van onze bewoners en medewerkers te kunnen waarborgen, gelden onderstaande 
voorwaarden voor bezoek: 

 Hebt u klachten, zoals hoesten, niezen, neusverkoudheid of koorts, dan blijft u thuis. Hebt u Covid-19 
doorgemaakt, dan moet u minimaal 14 dagen klachtenvrij zijn voor u op bezoek kan komen. 

 Hebt u in uw naaste omgeving iemand die besmet is met het Covid-19, dan kunt u niet op bezoek 
komen. 

 Heeft u inhoudelijke vragen over uw familielid, dan kunt u deze telefonisch aan de  
zorgmedewerkers stellen. Helaas kan dit dus niet tijdens het bezoek. 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
Tot slot willen wij benadrukken dat Groot Hoogwaak er alles aan gelegen is om de maximaal  
mogelijke veiligheid te garanderen voor onze bewoners, medewerkers en ook voor u als bezoeker.  
Daarom doen we een beroep op u om u aan deze voorschriften en maatregelen te houden.  
Alleen dan kunnen we bezoek op een veilige en duurzame manier mogelijk maken.  
Als we ons met elkaar aan de regels houden, is het virus het snelst onder controle. 
 
Kunt u deze brief ook delen met andere naasten? Alvast hartelijk dank. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Henny Roos 
Directeur-bestuurder 
 
 
 


