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Archipellocaties weer open voor bezoek aan cliënten
Drieënhalve maand zijn de deuren van de Archipellocaties gesloten geweest in verband met de corona-crisis. Wat een lange, slopende periode 
hebben we met elkaar achter de rug. Cliënten hebben het bezoek heel erg gemist. En bezoekers hebben hun naasten gemist die bij Archipel wonen. 
Na deze moeilijke periode zijn we erg blij dat we per 1 juli de deuren weer volledig kunnen openen voor bezoek aan onze cliënten.

Natuurlijk wel met in achtneming van de landelijke richtlijnen:

Verdenking of besmetting
Helaas is er één voorbehoud: de afdeling gaat op slot als er een cliënt 
wordt verdacht het corona-virus te hebben of als besmetting is bevestigd. 
Bezoek is dan – tijdelijk – niet mogelijk. We stellen de eerste contact-
personen daar natuurlijk zo snel mogelijk van op de hoogte maar het kan 
dus helaas wel voorkomen dat u voor een dichte deur staat. Waarvoor 
onze excuses, we vragen hiervoor uw begrip. 

We doen dit samen
We kunnen het corona-virus alleen onder controle houden als we ons 
allemaal aan de richtlijnen houden. Dat is en blijft lastig want met name 
1,5 meter afstand houden van elkaar zit niet in onze natuur. We herinneren u 
en onszelf er vaak aan door middel van posters en stickers op de locaties. 
Daarnaast mogen we ook elkaar blijven herinneren aan het opvolgen van 
de richtlijnen.

we komen niet naar de 
locatie als we gezond-

heidsklachten hebben als 
hoesten, niezen, koorts of in 
afwachting zijn op de uitslag 

van een corona-test

1,5 m

we houden 1,5 meter afstand 
van elkaar, u kunt een mond-

kapje krijgen om te dragen als 
u vooraf weet dat u langdurig 
de 1,5 meter afstand niet kunt 

borgen van uw naaste

voorlopig vragen wij bezoekers 
zich te registreren bij binnen-
komst van de locatie (nodig 

voor eventueel bron- en 
contactonderzoek)

we houden ons aan de 
hygiëne-maatregelen (veelvuldig 

en grondig handenwassen)

iedereen volgt de 
aanwijzingen in de locatie


