Richtlijnen coronavirus Serviceflat De Luchte vanaf 17
januari 2022
Vorige week zijn er versoepelingen aangekondigd door premier Rutte
en minister Kuipers. De Coronawerkgroep heeft deze vertaald naar richtlijnen voor de
situatie bij De Luchte. Deze richtlijnen gelden in ieder geval t/m 25 januari.
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Bewoners en bezoekers moeten een mond/neuskapje dragen in alle
publieke ruimtes, draag ook een mond/neuskapje als u via de zij-ingang
binnenkomt.
Was uw handen vaak en goed.
Houd 1,5 meter afstand van anderen. Dit is een veilige afstand, waarmee
u uzelf en anderen beschermt.
Vermijd drukte.
Schud geen handen en hoest en nies in de elleboog.
Zorg voor voldoende frisse lucht.
De recreatieruimte zal met regelmaat geventileerd worden, hierdoor kan het
iets kouder zijn.
De recreatieruimte blijft open voor koffie&thee, wilt u de richtlijnen volgen. De
recreatieruimte is de hele dag open.
Blijf zoveel mogelijk thuis, komt u op bezoek of gaat u op bezoek doe dan een
zelftest.
Ontvang thuis maximaal 4 bezoekers per dag, ga maximaal 1 maal per dag op
bezoek. Denk hierbij aan de 1,5 meter afstand.
Kom alleen op bezoek als u of uw huisgenoten geen koorts,
verkoudheidsklachten of griepachtige klachten hebben. Heeft u klachten, laat
u testen bij de GGD.
Gebruik bij binnenkomst bij De Luchte de handalcohol.
De volgende activiteiten zijn weer opgestart: biljarten, darts en gymnastiek.
Wij verzoeken u met één persoon tegelijk gebruik te maken van de lift.
Alle technische werkzaamheden zijn 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

