Bezoekregels van Koraal voor Jeugdzorg
Voor jongeren van 13 jaar of ouder
Bezoekregels voor groepen met jongeren van 13 tot en met 17 jaar
Per groep en jongere kunnen afspraken verschillen over de volgende
dingen:
• Hoe lang bezoekers mogen komen.
• Hoe vaak bezoekers mogen komen.
• Hoeveel verschillende bezoekers er mogen komen.
1.

Er mogen niet meer dan 2 bezoekers komen per dag.
Dit zijn altijd dezelfde bezoekers.

2.

Bezoekers maken een afspraak voordat ze op bezoek komen.

3.

Bezoekers mogen in de volgende ruimtes komen:
• Een aangepaste bezoekruimte
• Buiten
• Op de eigen kamer van de jongere als de kamer goed bereikbaar
is.
Dus bijvoorbeeld: de bezoekers hoeven niet door een smalle gang.
Bezoekers komen niet in groepsruimtes.

4.

Bezoekers houden zich aan de hygiëneregels:
• Bezoekers wassen of ontsmetten hun handen bij binnenkomst.
• Bezoekers gebruiken geen wc of douche.
• Bezoekers gebruiken geen keukenmaterialen.
• Bezoekers houden anderhalve meter afstand van alle jongere/
bewoners en medewerkers.
Dus ook van hun eigen kind of verwant.

5.

Bezoekers mogen niet komen als zij klachten hebben.
Klachten zoals verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen
of koorts.
Koraal vraagt aan de bezoeker of hij klachten heeft tijdens het maken
van een afspraak.

6.

Bezoekers mogen niet komen als de jongere klachten heeft.
Klachten zoals: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen
of koorts.
Ook medebewoners zonder klachten mogen dan geen bezoek krijgen.
Als alle bewoners 2 weken geen klachten hebben, dan mag er weer
bezoek komen.

7.

Jongeren mogen naar huis.

Dat mag als de thuissituatie dat toelaat en de jongere niet ziek is of
anders ziek thuis blijft tot de jongere genezen is Ouders of verzorgers
hebben contact met Koraal voordat de jongere terug komt.

Bezoekregels voor gemengde groepen
Er zijn gemengde groepen waar bewoners van 18 jaar of ouder wonen met
bewoners jonger dan 18 jaar.
Bewoners die jonger zijn dan 18 jaar mogen bezoek krijgen.
Een bewoner van 18 jaar of ouder maakt afspraken over bezoek met de
volgende mensen:
• Zijn ouders of verwanten
• De arts
• De regiebehandelaar
• De teamleider
De afspraken gaan bijvoorbeeld over de volgende dingen:
• Of de bewoner bezoek mag krijgen.
• Hoe lang bezoekers mogen komen.
• Hoe vaak bezoekers mogen komen.

