Ons advies
Wat is ons advies?
Dankzij de richtlijnen vanuit het RIVM krijgen we het virus steeds meer onder controle. Stap voor
stap kunnen de coronamaatregelen daarom telkens iets worden versoepeld. Tegelijkertijd weten we
ook dat de maatregelen eventueel weer strenger kunnen worden op het moment dat het virus weer
oplaait. Juist daarom is en blijft het heel belangrijk om de adviezen en maatregelen op te volgen.
Kraamvisite
Raamvisite wordt langzaam weer kraamvisite. Zo fijn voor jullie!
Bij de bevalling mag naast de partner 1 extra bezoeker aanwezig zijn
In de kraamweek mag 1 vaste bezoeker komen
Bij een thuisbevalling mag er weer een leerling mee, dit geldt ook voor de kraamtijd
De regels
- Houd 1,5 meter afstand
- Bezoekers wassen bij binnenkomst direct de handen
- Bezoekers met klachten (hoesten, snotterig, benauwd en/of koorts zijn niet welkom
- Bezoekers waarvan huisgenoten koorts hebben zijn ook niet welkom
- Hoest en nies in de elle boog
- Gebruik papieren zakdoekjes
Onze belofte
Ondanks Corona doen wij als Natus en onze kraamverzorgsters enorm ons best om alles zo ‘normaal’
mogelijk door te laten lopen voor alle gezinnen.
Liefdevolle, persoonlijke kraamzorg
Het nieuwe normaal
De maatregelen zoals deze gelden vanaf maart j.l. zijn niet prettig. Vooral niet voor jullie als ouders
die hun geluk graag willen delen met hun omgeving. Ook niet voor trotse grootouders en andere
naaste familie die het liefst jullie kindje in hun armen willen nemen. Pas als er een vaccin is tegen het
virus kunnen we ons oude leven weer oppakken. Tot die tijd is de 1,5 meter samenleving het nieuwe
normaal. Bescherm jezelf en elkaar.
Samen staan we sterk!
Natuurlijk brengen we je zo snel mogelijk op de hoogte als er wat verandert m.b.t. maatregelen en
wat dit betekent voor jou. Heb je nog vragen? Bel dan gerust, wij staan je graag te woord. Samen
staan we sterk!
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