
Voordat u deze ZZG locatie bezoekt, loopt u onderstaande vragen door.

Mag ik op bezoek komen?
Checklist nieuwe bezoekregeling ZZG locaties

15 juli 2020

Heeft u bij vraag 12 ‘ja’ ingevuld, dan mag u op bezoek komen. U bent van harte welkom!

Help mee om het bezoek op een veilige en verantwoorde manier te laten plaatsvinden
• Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.
• Houd 1,5 meter afstand van anderen. 
•  Als afstand bewaren tot de bewoner niet goed lukt, dan adviseren wij u een mondkapje te dragen.  

Deze stellen we beschikbaar en liggen bij de ingang. 

Wij wensen u een prettig en veilig bezoek toe!

Vragen beantwoorden met ja/nee

1.  Heeft u zelf een bewezen corona-infectie? 
(Indien u corona heeft gehad, maar inmiddels vrij bent van klachten, dan overlegt u met  
de locatiemanager/casemanager)

2.  Meet uw lichaamstemperatuur:
- Is uw temperatuur 38 graden Celsius óf
-  Is uw temperatuur minimaal 37,5 graden Celsius én gebruikt u paracetamol voor klachten 

die hieronder NIET worden genoemd?
 
3.  Heeft u last van nieuw ontstane / toegenomen kortademigheid in rust of bij lichte 

inspanning?
  
4.  Heeft u last van griepachtige verschijnselen (ziek gevoel, spierpijn, keelpijn, hoofdpijn, etc)? 

 
5. Heeft u in de afgelopen twee weken nieuwe of veranderende hoestklachten gehad? 
 
6.  Heeft u last van nieuw ontstane / toegenomen neusverkoudheid: snotteren en/of niezen?
  
7. Heeft u last van nieuw ontstane onverklaarde  smaak- en/of reukverlies?  

8. Heeft u op dit moment last van nieuw ontstane / toegenomen diarree?
  
9.  Heeft u een huisgenoot / partner met een bewezen of verdachte corona-infectie?
 
10.  Valt u onder een bron- en contactonderzoek van de GGD of een andere zorgorganisatie 

omdat u onbeschermd contact heeft gehad met een andere persoon bij wie een corona-
infectie is vastgesteld? 

  
11. Bent u de afgelopen 14 dagen teruggekomen uit een land met code oranje? 

12. Kunt u bovenstaande vragen allemaal met ‘nee’ beantwoorden?  

ja   nee


