Richtlijnen coronavirus Serviceflat De Luchte vanaf
14 juli 2021
Ondanks de positieve berichten is het virus niet weg, wij moeten
met elkaar voorzichtig en alert blijven
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De basisregels blijven belangrijk.
In verband met de snelle stijging van het aantal nieuwe besmettingen
met het coronavirus willen wij aan alle bezoekers vragen een mondkapje
te dragen in de openbare ruimtes.
Vanaf zaterdag 26 juni zijn er geen beperkingen meer voor het aantal
bezoekers dat u thuis mag ontvangen. Wel is het belangrijk 1,5 meter afstand
te houden tijdens het bezoek.
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.
Waar de 1,5 meter afstand echt niet kan worden gehandhaafd, blijft de
mondkapjesplicht gelden.
Vanaf 10 mei zijn er twee activiteiten opgestart: biljart en darten.
Vanaf 5 juni zijn de volgende activiteiten weer van start gegaan: bridge, de
wandelclub, handwerken, filmavonden, gymnastiek, tai-chi, jeu-des-boules,
klaverjassen, rummikub en scrabble.
De recreatieruimte is weer geopend, u bent weer de gehele dag welkom voor
een kopje koffie/thee.
Wij verzoeken u met één persoon tegelijk gebruik te maken van de lift.
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 te huur. U dient hiervoor op een doordeweekse dag
contact op te nemen met de receptie van De Luchte.
Volg te allen tijde de RIVM-richtlijnen.

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

