
 
 
 
 

Q&A bewoners 19-03-2020 
Conform landelijke richtlijnen sluiten wij de deuren van 
alle locaties per 20/3 om 9:00. Dit bestand zal worden 
bijgewerkt. 
 

Mag ik bezoekers van buitenaf ontvangen zoals familie en 
vrienden? 

Bezoekers van buitenaf zijn niet toegestaan per 20/3. 
 

Ik heb een afspraak buiten de locatie waar ik woon, kan ik hier 
heen? 

Conform landelijke richtlijnen zijn de deuren gesloten per 20/3.  
 

Ik bezoek regelmatig de activiteiten binnen de locatie waar ik 
woon, gaan deze door? 

Alle grote activiteiten zijn stopgezet, wij bieden alleen nog activiteiten aan 

op de huiskamers of op individueel niveau. Ook de kapper en pedicure is 
niet meer te bezoeken.  

 
Ik haal regelmatig boodschappen bij de winkel binnen mijn 

locatie, is deze open? 
Nee, de winkels binnen de locaties zijn gesloten. Wel is het mogelijk om 

uw boodschappen te laten bezorgen en de betaling achteraf te regelen.  
 

Ik haal regelmatig boodschappen bij de supermarkt, kan ik deze 
nog bezoeken? 

Conform landelijke richtlijnen zijn de deuren gesloten per 20/3. U kunt 
dus niet naar de supermarkt. 

 
Kan ik op bezoek gaan bij medebewoners binnen de locatie waar 

ik woon? 

Eén op één bezoek kan gewoon. Als u zich allebei gezond voelt. 
 

Ik voel mij verkouden/grieperig worden, wat moet ik doen? 
Indien u zich verkouden/grieperig voelt, kunt u het beste bellen met uw 

huisarts. Krijgt u behandeling van Innoforte, informeert u dan even bij de 
zorg wat aan te raden is. 

 
Welke voorzorgsmaatregelen kan ik nemen? 

1. Was uw handen regelmatig en gebruik eventueel nog 
desinfecterende handalcohol.  

2. Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog. 



3. Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ieder zakdoekje na eenmalig 

gebruik direct weg. 
4. Geen handen schudden. 

5. Blijf thuis als u verkoudheidsklachten krijgt. 

6. Vermijd sociaal contact in ieder geval in grotere groepen. 

Hoe blijf ik op de hoogte van de laatste ontwikkelingen? 
Op onze website, www.innoforte-zorg.nl, vindt u de meest actuele 

informatie over de maatregelen van Innoforte. Op de website van het 
RIVM, https://www.rivm.nl/, vindt u de actuele informatie die geldt voor 

héél Nederland. 
 

 

http://www.innoforte-zorg.nl/
https://www.rivm.nl/

