
 
 
 
 
 

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

 

 

Noordwijk, 22 januari 2021 

 

 
Betreft:  Wijziging bezoekregeling m.b.t. corona maatregelen     
Ref.nr:  21.005-DIR    
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Op woensdag 20 januari jl. heeft er weer een persconferentie plaatsgevonden, waarin de regering nieuwe 
maatregelen heeft aangekondigd in verband met de verwachte toename van het aantal corona 
besmettingen. Als gevolg van het terugbrengen van het aantal personen dat per dag op bezoek mag 
komen, heeft Groot Hoogwaak moeten besluiten de huidige bezoekregeling aan te passen. 
 
Wat betekent dit voor u? 

 Vanaf zaterdag 23 januari a.s. zal er één bezoekmoment per dag zijn met maximaal één bezoeker per 
dag. Mocht er reden zijn om hiervan af te wijken, zal dit altijd in overleg zijn met het team en de 
teammanager. 

 U kunt alleen via de hoofdingang Groot Hoogwaak betreden. Registratie bij de balie is verplicht met 
vermelding van het appartement nummer waar u op bezoek gaat.  

 U wordt verzocht uw handen te desinfecteren en tijdens het bezoek draagt u een 
mondneusmasker. Deze kunt u bij de receptie ophalen.  

 Bezoek vindt op 1,5 meter afstand plaats, ook van zorgverleners en andere bewoners. Dit betekent 
dat u geen fysiek contact kan hebben met degene die u bezoekt. Tijdens het bezoek is het ook niet 
toegestaan om iets te eten en te drinken.  

 
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 vragen aan de zorgmedewerkers, bijv. over hoe het met de bewoner gaat, dan vragen wij u 
deze telefonisch te stellen.  

 
Tot slot willen wij nogmaals benadrukken dat Groot Hoogwaak er alles aan gelegen is om de maximale 
veiligheid te garanderen voor onze bewoners, medewerkers en ook voor u als bezoeker. Daarom doen 
we een beroep op u om u aan de voorschriften en maatregelen te houden. Alleen dan kunnen we 
bezoek op een veilige en duurzame manier mogelijk maken.  
 
  



 
 
Wij beseffen dat deze aanvullende maatregelen ook voor u niet mee vallen en dat die bovenop de regels 
komen die er al waren. Wel blijft gelden dat als we ons met elkaar aan de regels houden, het virus het 
snelst onder controle is. Wij wensen u veel sterkte en succes de komende periode.  
 
Wilt u deze brief ook delen met andere naasten? Alvast hartelijk dank.   
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Henny Roos 
Directeur-bestuurder 

 
 


