
 

Wijk aan Zee, 5 oktober 2020 

Betreft: Mondkapje bij bezoek aan Heliomare 

Beste heer/mevrouw, 

Als gezondheidsorganisatie houdt Heliomare zich aan de coronarichtlijnen van de overheid. 

Individueel en met elkaar doen we er alles aan corona (COVID-19) buiten de deur houden. 

Ter bescherming van onze patiënten, cliënten, bezoekers en medewerkers.  

Afgelopen week zijn er vanuit het kabinet verschillende maatregelen afgeroepen met als doel 

het snel oplopend aantal coronabesmettingen terug te dringen. Ook in deze regio nemen de 

aantallen sterk toe. Dit is voor Heliomare reden om onze protocollen opnieuw aan te 

scherpen.  

Gebruik mondkapje voor klinische patiënten 

Onze klinische patiënten dragen geen mondkapje. Zij lopen minder risico te worden 

blootgesteld aan een mogelijke besmetting, aangezien zij minder contact hebben met buiten. 

Tweemaal daags wordt hun temperatuur gemonitord door de verpleging. Bovendien wordt 

dagelijks gevraagd of zij corona-gerelateerde klachten hebben.  

Een klinische patiënt met aanhoudende klachten van verkoudheid, met een negatieve 

coronatest uitslag, draagt alleen tijdens de behandeling een mondkapje. Deze wordt 

verstrekt door Heliomare. 

Gebruik mondkapje voor (poli)cliënten en bezoekers 

Vanaf maandag 5 oktober verzoeken wij cliënten en bezoekers (vanaf 13 jaar) een eigen 

wegwerp mondkapje te dragen, zodra zij één van de Heliomare locaties betreden. Indien een 

cliënt of bezoeker geen wegwerp mondkapje bij zich heeft, verstrekt Heliomare deze bij de 

hoofdingang van de locatie.  

Gebruik mondkapje bij medewerkers  

Medewerkers van Heliomare worden dringend geadviseerd een mondkapje te dragen. Ook 

dragen medewerkers van Heliomare een mondkapje, zodra zij zich in het gebouw bewegen.  

Naast bovenstaande maatregel omtrent het dringende advies tot het dragen van een 

mondkapje, blijft het belangrijk dat iedereen zich consequent aan de coronamaatregelen 

houdt. Dat betekent anderhalve meter afstand houden van anderen, regelmatig handen 

desinfecteren en hoesten en niezen in de elleboog.  

Wij realiseren ons dat het dragen van een mondkapje voor sommigen als onprettig kan 
worden ervaren. Op dit moment kunnen wij niet inschatten hoe lang het dragen van een 
mondkapje dringend advies zal blijven. Wij houden u op de hoogte omtrent de 
ontwikkelingen. 

Wij rekenen op ieders medewerking en begrip. 

 


