
REGISTRATIELIJST BEZOEKERS VILLA VRIJLAND PER 1 OKT 2020 

Om de gezondheid van u, de bewoners en de medewerkers te beschermen tegen Covid19 zijn er een aantal 

voorzorgsmaatregelen genomen. Wij vragen u vriendelijk om deze in acht te houden en uit te voeren. 

Dank voor uw medewerking, 

M. Hemmink, directeur 

VOORWAARDEN VOOR BEZOEK AAN EEN BEWONER VAN VILLA VRIJLAND 

 Er worden maximaal 2 bezoekers uit hetzelfde huishouden per appartement per dag 

toegelaten. 

 

 Bezoekers melden zich bij de hoofdingang van Villa Vrijland. Zij dienen dan voor 

binnenkomst van het appartement van de bewoner hun handen te desinfecteren en 

een mondkapje voor te doen Deze worden verstrekt door Villa Vrijland en liggen onder 

de overkapping in de tuin. 

Ook zal uw temperatuur gemeten worden d.m.v. een voorhoofdthermometer. Bij een 

gemeten lichaamstemperatuur hoger 38 C kunt u niet op bezoek komen. 

 

 De Checklist RIVM wordt met u doorgenomen. Indien een vraag met ja wordt 

beantwoord, kunt u niet op bezoek komen. 

 

 Graag uw naam op onderstaande registratielijst noteren als u op bezoek komt. Wij zijn 

verplicht om bij te houden wie er wanneer op bezoek is geweest. Deze lijst blijft 

gedurende 14 dagen in ons archief en wordt daarna vernietigd. 

 

 U houdt tijdens het bezoek, binnen het appartement, minstens anderhalve meter 

afstand van elkaar en u houdt ten aller tijde het mondkapje voor, hierdoor zal er geen 

koffie of thee geserveerd worden, omdat u het mondkapje niet af mag doen. 

 

 U dient in het appartement te blijven van de bewoner. 

 

 Bij vragen kunt u gebruik maken van de pols/hals alarmering van de bewoner, er komt 

dan zo spoedig mogelijk een medewerker naar u toe. 

 

 Er kan helaas geen gebruik van de toiletten binnen Villa Vrijland worden gemaakt. 

 

 Het is natuurlijk ook altijd mogelijk om bij mooi weer de bewoner te bezoeken in onze 

ruime tuin. Hier hoeft u geen mondkapje te dragen. Wel blijft de regel van anderhalve 

meter afstand houden essentieel. 

 



 Bij het verlaten van het terrein met de bewoner (b.v. om een eindje te gaan wandelen 

of even Goor in te gaan) houdt u uw mondkapje op en dient de bewoner ook een 

mondkapje te dragen. Verder dient u en de bewoner bij terugkomst de handen te 

desinfecteren. Ook ziet u erop toe dat de bewoner buiten het terrein van Villa Vrijland 

anderhalve meter afstand houdt tot u en anderen. 

 

 Na het bezoek kan u het mondkapje deponeren in de daarvoor bestemde 

afvalcontainer en moet u opnieuw uw handen desinfecteren. 


