
Bezoekregeling vanaf 7 september 
 

Beste resident 

We maken onze bezoekregeling iets soepeler omdat we weten dat uw welzijn onder andere afhangt 

van contacten met uw naasten. Zo zullen we ook opnieuw toegang geven aan één persoon op uw 

kamer voor een kort bezoek (richttijd is 15 minuten). Deze versoepeling houdt risico’s in; we vragen 

daarom echt uw medewerking: beperk lichamelijk contact, pas de regels van de handhygiëne zeer 

goed toe, vraag dat uw bezoek enkel op bezoek komt als ze zich in goede gezondheid bevinden.  

We willen het belang van het mondmasker benadrukken: zowel voor uw eigen veiligheid als dat van 

uw bezoek! 

Algemeen:  Resident heeft nauwer contact met zijn bubbel van 5 personen. (of het aantal 

voorgeschreven door de veiligheidsraad) 

Korte aanwezigheid op de kamer: 

• Afhalen (en terugbrengen) van de resident voor een wandeling buiten of bezoek in de 

cafetaria. 

• Uitwisselen van bagage, boodschappen of was.  

• Dit kan iedere dag tussen 10.30 en 12.00 uur; van 14.00 tot 17.00 uur en tussen 18.00 en 

19.00 uur. 

• Dit kort bezoek beperkt zich tot één persoon tegelijkertijd. Bezoeker neemt de kortste weg 

naar de kamer en terug. Bij binnenkomen zal de temperatuur gecontroleerd worden. 

Langer bezoek: 

• Op het domein in de buitenlucht, naar de dijk of in de omgeving van Ter Duinen. We bevelen 

bezoek buiten zeer sterk aan zolang de weersomstandigheden dit toelaten. 

• Iedere namiddag: rotonde van de cafetaria van 14.00 tot 17.00 uur. Om zeker te zijn van een 

plaatsje raden we aan te reserveren op 058 22 33 11. Vrije plaatsen kunnen ingenomen 

worden zonder reservatie.  

• Concreet: 

o De resident komt zelf naar de rotonde, al dan niet begeleid door één bezoeker. 

o Andere bezoekers melden zich aan bij de rotonde via de zij-ingang. Eén persoon vult 

de bezoekersstrook in die op de tafel ligt.  

o Er is een beperkt aanbod aan dranken voorhanden.  

• Om de afstand van de tafels groot genoeg te houden raden we aan met 2 bezoekers tegelijk 

te komen maar zullen niet verbieden dat af en toe met meer personen tegelijk komen. 

Maximum blijft 5 personen uit de persoonlijke bubbel. 

Wat kan niet? 

Er is geen toegang tot de kamer of geen bezoek binnen (cafetaria) toegelaten met personen buiten 

de bubbel van 5. Andere bezoekers kunnen wel een wandeling maken met masker en respect voor 

de afstand van anderhalve meter.  

Aan residenten kan om medische redenen een uitzondering op deze regeling toegestaan worden door de directie en/of 

arts van Ter Duinen. Deze regeling kan beperkt worden als zich besmettingen in het zorgverblijf of grondgebied 

Nieuwpoort voordoen.         De directie. 


