
 
Genemuiden, 28 mei 2020  
  

  
BELANGRIJKE INFORMATIE OPENSTELLNG DE MEENTE  
  
  
Beste bewoner van een huurwoning,  
  
Wij zijn blij u te kunnen meedelen dat er een aantal weken geen besmettingen meer 
zijn binnen De Meente. Wij zijn blij u ook te kunnen vertellen dat er een aantal 
wijzigingen zijn met betrekking tot de openstelling van De Meente met ingang 
van 30 mei a.s. Deze wijzigingen staan hieronder genoemd:  
• Het tijdslot komt te vervallen. U kunt vanaf deze datum weer gebruik maken 
van uw druppel. De druppel gebruikt u alleen als huurder, het is niet de bedoeling 
dat uw ‘bezoek’ deze gebruikt. Uw bezoek meldt zich nog steeds bij de receptie.   
• Uw huishoudelijke hulp (particulier of anders) vallen buiten de 
bezoekregeling.   
• Het ‘bezoek’ hoeft geen noodzakelijke reden meer te hebben, dus het 
mag een sociaal bezoek zijn.  
  
Onderstaand treft u alle voorwaarden/afspraken op een rijtje, aangepast 
aan de bovenstaande wijzigingen.  
1. Indien u zich niet lekker voelt blijft u thuis. Wilt u dit ook doorgeven 
aan de receptie? Op deze manier kunnen we de juiste keuzes en afwegingen maken.  
2. Als u contact heeft met anderen houdt u zich minimaal aan de afstand van 
1,5 meter (2 armlengtes).   
3. U past goede hygiënemaatregelen toe. Deze maatregelen staan hieronder 
beschreven, dit zijn ook de landelijke afspraken.  

• Er geldt een eenduidige landelijke afspraak: geen handen schudden.   
• Het kan niet vaak genoeg benadrukt worden: handhygiëne is het 
allerbelangrijkste als het gaat om het voorkomen van besmetting door 
ziektekiemen. Dit geldt zeker ook voor het coronavirus. Verklein daarmee het risico 
op infectie.   
• Was uw handen 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed 
drogen. Dit doet u voordat u naar buiten gaat, als u weer thuiskomt, als u uw 
neus hebt gesnoten, natuurlijk voor het eten en nadat u naar de wc bent 
geweest.   

Bij de buitendeuren staan units waar u uw handen moet desinfecteren bij het 
naar buitengaan en het weer binnenkomen.  

• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.  
• Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze na gebruik 
weg en was daarna uw handen  



4. De hoofdingang is geopend tussen 08.00 en 17.00 uur.   
5. Het verzoek aan u is gebruik te maken van de dichtstbijzijnde in- of 
uitgang van uw woning. U maakt gebruik van uw druppel, uw bezoek doet 
dat niet.  
6. U gaat vanuit uw woning rechtstreeks naar buiten en bij thuiskomst gaat u 
ook weer rechtstreeks naar uw woning.  
7. Indien u gebruik maakt van de lift dan niet meer dan 2 personen in de lift om 
de 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen.  
8. De regels met betrekking tot het ontvangen van ‘bezoek’:  

• Maximaal 2 x per week één persoon op bezoek. Deze persoon hoeft 
geen noodzakelijke reden meer te hebben, het mag dus een sociaal bezoek zijn.  
• In 1 week komt steeds dezelfde persoon.  
• Deze persoon neemt de noodzakelijke hygiënemaatregelen in acht.  
• Deze persoon is niet verkouden, hoest niet, heeft geen koorts en is recentelijk 
niet in het buitenland of risicogebied geweest en heeft geen contact gehad met 
een besmet iemand.  
• Deze persoon dient zich vooraf te melden bij de receptie (hoofdingang).  
• Het is niet de bedoeling dat deze persoon de toegangsdruppel gebruikt (dus 
ook niet uitlenen).  
• Deze persoon neemt de kortste route naar de woning en naar buiten.  

9. U kunt naar winkels (ook kapper of pedicure) gaan maar houd daarbij wel de 
1,5 meter afstand in acht.  
10. U kunt op bezoek gaan maar wees er daarbij attent op dat het gezelschap niet 
groter is dan drie personen. Leg ook geen bezoek af bij kwetsbare personen en of 
personen die verkouden zijn of andere klachten hebben. Houd 1,5 meter afstand.  

  
Uw familie kan deze informatie nalezen op www.demeente.org of www.breman.net.  
  
Wij vertrouwen erop dat u en uw omgeving zich 
aan de afspraken zullen houden en elkaar zult wijzen op de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. Alleen samen kunnen wij dit besluit op een verantwoorde 
manier invullen. Wij verwachten dat u hieraan uw medewerking verleent.  
  
Als u vragen hebt, stelt u zich dan in verbinding met de receptie.   
  
Met vriendelijke groet,  
  
Management IJsselheem, bestuur van De Meente en Cliëntenraad De Meente  
Bert Penninkhof, Klaas Bakker en Gijs van Dalfsen  
 


