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Nieuwsbrief 46  

Allereerst vinden wij het heel erg voor de bezoekers die besmet zijn geraakt met het covid-virus. 

Dit heeft grote gevolgen voor hen en hun naasten Het is zware tijd voor iedereen die met dit nare 

virus te maken krijgt. We wensen U vanuit Veldzicht ontzettend veel sterkte toe! 

Op woensdag 4 november gaat de dagbesteding van Veldzicht weer open. 

NB: Op dinsdagavond 3 november 19.00 uur is er een persconferentie van Dhr Rutte en Dhr de 

Jong namens onze regering. Het kan zijn dat er toch strengere maatregelen genomen moeten 

worden om verspreiding van het virus tegen te gaan. Dan is er een mogelijkheid dat alle 

dagbestedingsvormen dicht moeten. In dat geval dan nemen wij contact met u op. Houdt u dus 

ook de mail/website in de gaten. 

Wij hebben veelvuldig contact gehad met de GGD en ook met het RIVM. Het blijft lastig, ondanks 

alle voorzorgsmaatregelen. Het afstand houden is iets wat in de dagelijkse praktijk niet volledig te 

handhaven is. U moet zich realiseren dat er altijd een kans bestaat dat uw dierbare besmet kan 

raken op de dagbesteding. Maar daarnaast beseffen we ook dat de dagbesteding belangrijk is 

voor U.  

We hebben in overleg met de GGD de volgende voorzorgsmaatregelen getroffen: Bij één of 

meerdere van de onderstaande klachten moeten bezoekers van Veldzicht thuisblijven:  

Let op: Als een huisgenoot van de bezoeker één of meerdere van de onderstaande klachten 
heeft blijft de bezoeker van Veldzicht (ook al heeft deze geen klachten) ook thuis. 

• benauwdheid; 
• plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping). 
• Verminderde eetlust 
• koorts, koude rillingen 
• hoesten  
• neusverkoudheid, kortademigheid, schorre stem, pijn bij de ademhaling 
• keelpijn 
• algehele malaise, vermoeidheid, algehele pijnklachten 
• last van de ogen 
• spierpijn 
• hoofdpijn 
• duizeligheid 
• prikkelbaarheid/verwardheid/delier,  
• buikpijn 
• diarree, overgeven, misselijkheid 
• langdurige loopneus, niezen 

Neem direct contact met de huisarts op en bel Veldzicht af. Licht ook uw thuiszorg in en 
waarschuw iedereen die bij u thuis is geweest. 

(bron: rivm website richtlijnen covid-19) 
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- Onze bezoekersgroep wordt teruggebracht naar 10 bezoekers per dag. Iedereen krijgt 

een vaste zitplaats aan de koffietafel met minimaal 1,5 afstand.  

- Er worden 2 vaste groepjes met een vaste begeleider gevormd van 5 personen met de in 

achtneming van de 1,5 meter afstand.  

- Er wordt gebruik gemaakt van vaste ruststoelen. 

- In de gang en toiletten worden de afstanden bewaakt.  

- Er wordt gebruik gemaakt van de twee ingangen/uitgangen om drukte in de gang te 

vermijden. 

- 4 keer daags worden alle tastpunten/toiletgroepen gereinigd met een aftekenlijst. 

- Bij het instappen van de bus krijgt u van de chauffeur een chirurgisch mondneusmasker 

type IIR. Deze wordt weggegooid door onze medewerkers en voor de middagrit krijgt u 

een schone. Wij nemen deze kosten voor onze rekening. Als wij de hele dag op de regels 

letten en onze bezoekers zitten met niet-medische/veel gebruikte kapjes in onze bussen 

kunnen zij wellicht alsnog besmet raken. Dat risico willen we niet lopen.  

- Onze medewerkers/vrijwilligers die gedurende de dag in uw nabije omgeving zijn dragen 

een chirurgisch mond-neusmasker type IIR (dit is verplicht voor alle zorgmedewerkers) en 

een face-shield (gezichtsscherm). Tijdens de wandelingen zijn de mondneusmaskers en 

face-shield niet verplicht als er 1,5 meter afstand gehouden kan worden.  

- Bezoekers hoeven geen mond-neusmasker te dragen als ze de afstand van 1,5 meter 
kunnen bewaren. Mocht dit niet lukken kunnen wij vragen om een chirurgisch 
mondneusmasker te dragen. Deze verstrekken wij.  

- Medewerkers zien toe op de naleving van de algemene RIVM maatregelen:  

• Houd 1,5 meter afstand van anderen  
• Was de handen regelmatig, of desinfecteer 
• Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog 
• Gebruik papieren zakdoekjes 
• Geen handen schudden 
• Volg de instructies van de medewerkers t.a.v. de hygiënemaatregelen op 

We realiseren ons dat alle maatregelen die wij moeten nemen streng zijn. En natuurlijk is het 

vreemd om de begeleiders met mondkapjes en schermen te zien rondlopen. Deze coronatijd 

brengt veel onzekerheid met zich mee. Komt het nog goed? Zorgen om onze dierbaren, ouderen 

en kinderen. Er zijn nog veel vragen en we zoeken naar de lichtpuntjes aan de horizon.  

We zullen er het beste van moeten maken en zorgvuldig met de risico’s om proberen te gaan om 
het zo veilig mogelijk te maken voor onze bezoekers. We gaan er alles aan doen om er toch hele 
fijne dagen van te maken voor onze bezoekers. Positief blijven en deze periode gaat voorbij! 

Heel veel sterkte allemaal, 

Team Veldzicht. 

 


