
 

 

 

Landelijke bezoekregeling  
 
Het Corona virus is in Nederland. 
Een virus dat voor sommige mensen heel gevaarlijk is. 
Daarom moeten we goed opletten.  
En zijn er regels over bezoek en logeren.  

Hieronder staan de regels die Abrona volgt.  
  
 
Opletten 
Het blijft wel belangrijk om op te letten. 
Het coronavirus is nog in Nederland. 
En er kunnen opnieuw veel mensen ziek worden. 
Daarom blijven er regels in Nederland.  
De belangrijkste regels zijn: 
 

 
 
 
Bezoek 
Kan jij je goed aan de regels houden. 
En vindt de begeleiding dat ook. 
Dan mag jij bezoek krijgen van verschillende mensen. 
Dit moet wel op je eigen kamer of appartement. 

Soms moet bezoek wel een afspraak maken van tevoren. 
Bespreek met je begeleiding of dit nodig is. 
Het bezoek mag niet naar de ruimtes waar andere 
cliënten komen. 
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Wanneer een klein aantal bezoekers 
Kun je geen 1,5 meter afstand houden. 
Dan is het beter dat er een paar vaste bezoekers bij jou 
komen.  
Jij, je verwanten en je begeleider bespreken wie 
belangrijk is. 
En bij jou op bezoek mag komen. 
 
 
Wanneer mag je geen bezoek krijgen  

• Als jij, je huisgenoot of een medewerker corona 
heeft. 

• Als je bezoeker of een huisgenoot van je bezoeker 
corona heeft. 

• Als jij, een van je huisgenoten of je bezoek 
verkouden is, hoest, koorts heeft of benauwd is. 

Deze persoon moet dan eerst een test doen. 
Als uit de test komt dat het geen corona is kun je 
weer bezoek krijgen. 

 
 
Logeren 
Je kunt weer logeren bij familie en vrienden. 
Dit mag als jij en de mensen waar je logeert geen 
klachten hebben. 
Je moet dan wel afstand houden van mensen. 

 
 
Ziek tijdens het logeren 
Het kan gebeuren dat je tijdens het logeren klachten 
krijgt. 
Klachten die passen bij corona. 
Dan moet je een test doen. 
En kan je pas terug naar Abrona als de uitslag bekend is. 
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