
Richtlijnen coronavirus Serviceflat De Luchte vanaf  
17 januari 2021 
 
Daar wij binnen onze serviceflat te maken hebben met een 

kwetsbare doelgroep moeten wij binnen De Luchte extra alert zijn en waar mogelijk 

risico’s beperken.  

 

Richtlijnen: 

 

• Wij vragen u zeer terughoudend te zijn met bezoek. 

• Wij vragen vanaf heden aan alle bezoekers een registratieformulier in te 

vullen bij binnenkomst, wij bewaren deze 14 dagen. 

• Beperk bezoek tot 1 persoon per bewoner per dag, liefst steeds dezelfde 

bezoeker. 

• Kom alleen op bezoek als u of uw huisgenoten geen koorts, 

verkoudheidsklachten of griepachtige klachten hebben. Daarnaast is het 

belangrijk dat u (en uw bezoek) zich aan de 1,5 meter afstand houdt.  

• Gebruik bij binnenkomst bij De Luchte de handalcohol. 

• Het is voor bezoekers verplicht een mond/neuskapje te dragen in de 

algemene ruimtes. 

• Het is voor bewoners verplicht een mond/neuskapje te dragen in de 

algemene ruimtes. 

• Is het tijdens bezoek niet haalbaar 1,5 meter afstand te bewaren, draag dan 

ook uw mond/neuskapje in het appartement. 

• Alle activiteiten zijn t/m 9 februari stopgezet. 

• Per 28 september is het binnen Serviceflat De Luchte verplicht voor alle 

mensen met contactberoepen (zoals thuiszorgmedewerkers) om een 

mond/neuskapje en handschoenen te dragen. 

• Houd te allen tijde 1,5 meter afstand. 

• De recreatieruimte is gesloten. 

• Wij verzoeken u met één persoon tegelijk gebruik te maken van de lift. 

• De sluis voor boodschappen en dergelijke is in gebruik. Wij zorgen voor de 

bezorgingen bij de bewoners. 

• Alle technische werkzaamheden zijn weer opgepakt, met inachtneming van de 

veilige afstand. Heeft een bewoner griepachtige klachten, dan zal de 

technische dienst niet langskomen, mits er een uitzonderlijke calamiteit is.  

• Het huisrestaurant is tot nader bericht gesloten. 

• De logeerkamers zijn niet te huren. Enkel bij bijzondere 

familieomstandigheden kan er een uitzondering worden gemaakt. U kunt 

daarvoor contact opnemen met de receptie. 

• Volg te allen tijde de RIVM-richtlijnen.  

 

Bij vragen kunt u contact opnemen met de receptie van De Luchte, tel. 0255 536070 


