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

Mag ik op bezoek komen?
Checklist

16 september 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. 

Op de achterzijde leest u meer informatie over een veilig en verantwoord bezoek.

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 10 dagen teruggekomen uit een land met (code oranje*)?
 * kijk op nederlandwereldwijd.nl voor oranje landen. 

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

ja   nee



Samen tegen coronavirus
Nog steeds krijgen veel mensen het coronavirus. In Nijmegen en omgeving is het aantal besmettingen de laatste tijd flink 

toegenomen. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat we het virus buiten de deur van de ZZG woonlocaties 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 cliënten, 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 de locatie (in het appartement, de gangen, etc.) én 

ook buiten. Ook als u een bewoner meeneemt naar huis 

of naar een terras. ZZG medewerkers houden die afstand 

waar mogelijk bij iedereen aan. Daarnaast geldt een goede 

basishygiëne: was vaak uw handen, hoes 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 draagt u 

tijdens het gehele bezoek een mondkapje. Dat geldt ook als 

u dichtbij komt, bijvoorbeeld tijdens het wandelen of als een 

bewoner meegaat in de auto. Een mondkapje krijgt u van 

ons bij de ingang.

Dagelijkse controle

Dagelijks nemen we de lichaamstemperatuur van alle 

bewoners op. Dit doen we omdat verhoging en koorts 

belangrijke signalen zijn voor mogelijke besmetting. Ook 

vragen we dagelijks aan de bewoner hoe het met zijn 

gezondheid gaat. We vragen goed door. Indien nodig 

testen we de bewoner in zijn appartement. Tot dat de 

testuitslag binnen is, zetten we beschermende maatregelen 

op maat in.

Veilige zorg

We 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.

Elke medewerker houdt zijn eigen gezondheidssituatie elke 

dag nauwlettend in de gaten.

Testen

Bezoekers verzoeken we bij klachten niet naar de locatie te 

komen en zich te laten testen bij de GGD (Bel 0800 - 1202). 
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.

Belangrijke informatie 
over coronavirus
voor alle betrokkenen van woonlocaties ZZG zorggroep
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