Ons advies update juli 2020
Goed nieuws
Er is weer wat versoepeling met betrekking tot kraamvisite. Maandenlang mochten er geen of slechts
één vaste bezoeker op kraamvisite komen. Maar kraambezoek is weer toegestaan, wel gelden er nog
wat regels.
Kraamvisite
Raamvisite wordt weer kraamvisite. Zo fijn voor jullie!
Blijf 1,5 meter afstand houden
Klachten? Geen kraamvisite
Bezoek en onze kraamverzorgende
Blijf 1,5 meter afstand houden
Yes, iedereen mag weer komen kijken naar jullie kleine wonder. Maar wel op 1,5 meter van het
kraamgezin, de pasgeborene en de kraamverzorgende. Lekker knuffelen wordt nog even uitgesteld,
maar wij zijn blij dat het bezoek weer welkom is bij jullie thuis.
Klachten? Geen kraamvisite
Bezoek is alleen welkom als ze geen klachten hebben die kunnen duiden op Corona.
Bezoek en onze kraamverzorgende
Ons advies is om nog steeds voorzichtig te zijn met het toelaten van kraamvisite. We snappen dat
jullie, jullie wonder graag aan iedereen wil laten zien. Maar we raden aan om niet teveel mensen op
bezoek te laten komen. Daarnaast zijn wij erg zuinig op onze kraamverzorgenden en willen wij vragen
om met hen te overleggen als je visite wil laten komen op het moment dat zij er ook is.
Dankjewel
Wij willen jullie bedanken voor jullie begrip en flexibiliteit de afgelopen maanden. Wij hebben
geprobeerd alles zo ‘normaal’ mogelijk te laten verlopen. Hier zijn wij trots op!
Veiligheid voorop
Wij zijn erg blij met de versoepeling, ondanks dat er nog steeds beperkingen zijn. Deze beperkingen
zijn er ter bescherming van jullie zelf, de baby en onze kraamverzorgenden. Veiligheid staat voorop.
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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