
 

 

Coronaproof logeren in het Logeerhuis . 

Wij willen graag én juist nu een belangrijke ondersteuning bieden aan mantelzorgers die zich belast 

voelen door de zorg voor een naaste.  

Om het Logeerhuis tot een veilige plek te maken voor onze logés, hun mantelzorgers en allen 

werkzaam als vrijwilliger of beroepskracht binnen het Logeerhuis gelden daarom de volgende 

maatregelen: 

Blijf thuis bij corona-gerelateerde klachten of bij twijfel. 

Voor iedereen die het logeerhuis betreedt geldt het volgende: 

• Bij entree ontsmetten van de handen met het pompje bij de ingang. 

• Hoest/nies in de elleboog en geef geen handen.  

• Gebruik van een mondkapje is verplicht zolang men zich beweegt door het pand. Hiermee 

wordt het logeerhuis bedoeld als ook de ruimtes behorend bij Park Oudeland. 

• Er wordt zoveel als mogelijk de 1,5 meter aangehouden wanneer men zich met elkaar in één 

ruimte bevindt. 

• Voor vrijwilligers geldt dat indien men op een vaste plaats blijft zitten en de 1,5 meter kan 

aanhouden men het mondmasker af mag zetten en bewaart in een daarvoor bedoeld plastic 

zakje. (dit voorkomt dat mondmaskers op tafel worden gelegd). 

• De logé wordt gevraagd ook de 1,5 m in acht te houden en indien het lukt het mondmasker 

te dragen wanneer hij zich door het logeerhuis en Park Oudeland beweegt. 

• Bij het ondersteunen van logés bij de mobiliteit of zorg is het van groot belang dat de 

vrijwilliger een mondmasker draagt en na afloop de handen wast.  

• Gelijk de situatie thuis is er beperking in bezoek van max 2 personen buiten het eigen 

huishouden. (inwonende mantelzorgers gelden niet als bezoek mits zij rechtstreeks naar de 

logeerkamer van hun naaste gaan). Ook het overige bezoek wordt in principe ontvangen op 

de eigen kamer om niet teveel bewegingen in de huiskamer te hebben. 

 

Daarnaast hanteren wij de volgende regels: 

• Elke vrijwilliger en bezoeker van het Logeerhuis vragen wij bij klachten die (zouden kunnen) 

horen bij het corona-virus thuis te blijven. 

• Elke vrijwilliger vragen wij 10 dagen in quarantaine te gaan indien in aanraking te zijn 

geweest met een corona-positieve persoon. Wij hanteren de 10 dagen regel omdat men in 

aanraking komt met kwetsbare mensen en bij 5 dagen quarantaine er nog te groot risico 

blijft bestaan volgens de richtlijnen van het RIVM. 

• Dit vragen wij ook van vrijwilligers die reeds volledig zijn gevaccineerd. Omdat onvoldoende 

bekend is in hoeverre zij het virus wel kunnen overdragen, nemen wij hierin geen risico. 

• Elke logé wordt gevraagd om een negatieve coronatest of een bewijs van vaccinatie voordat 

men komt logeren. Hiermee wordt het risico dat men het virus onbedoeld meeneemt het 

huis in kleiner en hoeft de logé alleen een mondmasker op als de 1,5 meter niet kan worden 

gehandhaafd. 



Indien er toch een vermoeden is van besmetting bij een logé: 

• Wordt de logé gevraagd per direct op de eigen kamer te blijven en geen gebruik te maken 

van de woonkamer. 

• Zal na overleg met de logé en diens mantelzorger de huisarts gevraagd worden de logé te 

testen om te kunnen bepalen of verblijf in het Logeerhuis kan worden voortgezet. Tot die tijd 

zullen vrijwilligers beperkt op de kamer komen. En eventueel de mantelzorger worden 

ingeschakeld. 

• Indien er sprake is van een positieve testuitslag wordt de logeerperiode beëindigd  en keert 

de logé terug naar de eigen woning en mag de logeerperiode later ingehaald worden.    
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