
        Bijlage bij Protocol 28, Preventieve maatregelen Corona; Bezoekregeling bewoners 

Bezoekregeling bewoners ten tijde van de corona crisis. 

 

 

Voor de algemene richtlijnen m.b.t. hoe Juutsom omgaat met preventieve Corona 

maatregelen wordt verwezen naar Protocol 28. 

 

M.b.t. het op bezoek gaan en het ontvangen van bezoek van bewoners van Juutsom 

gelden de volgende richtlijnen: 

 

Op voorwaarde dat: 

  - betrokkenen (d.w.z. de bezoeker/ de persoon waarbij men op bezoek gaat) zich aan 

    de geldende (zowel vanuit Juutsom als vanuit de overheid) afspraken conform 

    hygiëne, dragen van een mondkapje en sociale afstand kunnen houden; 

  - betrokkenen geen klachten hebben en niet in contact zijn geweest met personen met 

    klachten; 

  - betrokkenen geen deel maken van een lopend bron – en contact onderzoek van d 

    GGD. 

 

Wanneer aan deze voorwaarden wordt voldaan gelden de volgende richtlijnen: 

1. Bewoners kunnen op bezoek gaan bij/ bezoek ontvangen van familie/ naaste vrienden 

nadat dit met begeleiding is afgesproken en mits dit past binnen de individuele 

behoefte aan begeleiding en toezicht en de persoonlijke afspraken hieromtrent.  

 

2. Bewoners kunnen logeren bij directe familie/ de belangrijkste ander, dit alleen na 

afspraken hierover met de begeleider en mits dit past binnen de individuele 

behoefte aan begeleiding en toezicht en de persoonlijke afspraken hieromtrent.  

Let op: Wanneer tijdens het logeren één van de gezinsleden of de jeugdige zelf 

klachten krijgt, kan dit inhouden dat het verblijf wordt verlengd tot twee weken 

nadat klachten in het huishouden verdwenen zijn. 

 

3. Bezoek met klachten wordt weggestuurd zonder verdere discussie. 

 

4. Bezoekers komen niet in het woongedeelte van de instelling. Toilet bezoek kan 

plaatsvinden bij de toiletten bij de kantine. Bezoeken vinden buiten plaats. Indien dit 

anders moet door slecht weer of andere redenen, dan wordt dit eerst afgesproken 

met de begeleiding.  

 

5. Bewoners kunnen weg naar een sportclub of om een boodschapje te doen o.i.d.. Dit 

alleen na afspraken hierover met de begeleider en mits dit past binnen de individuele 

behoefte aan begeleiding en toezicht en de persoonlijke afspraken hieromtrent. 

Bewoners die zonder begeleiding op uitstap gaan, zijn op die momenten zelf 
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verantwoordelijk voor het houden aan de algemene landelijke richtlijnen op gebied 

van preventie van Corona.  

 

6. Bewoners die gebruik moeten maken van het openbaar vervoer kunnen een mondkapje 

krijgen vanuit Juutsom. 

 

7. Het melden van klachten is een verantwoordelijkheid van ons allen. Indien hierin 

geen sprake kan zijn van vertrouwen, kan dit leiden tot een aangepaste regeling voor 

de betreffende perso(o)n(en). 

 

 


