
 

Restaurants op locaties Hoge Hof en Liefkenshoek weer open voor bewoners en 
(familie)bezoek 
 
Aan: Cliënten, familie en medewerkers 
Datum: 18 juni 2021 

Ontvangst in het restaurant 
Onze restaurants zijn weer open voor bewoners en (familie)bezoek. 
Hiervoor gelden de volgende afspraken: 
 
Ø Bij binnenkomst restaurant registratie van contactgegevens (familie)bezoek. (Ook na 

registreren bij de ingang.) 
Ø Tafels en stoelen staan op 1,5 meter afstand, hiermee mag niet geschoven worden. 
Ø Bezoekers verplaatsen zich alleen wanneer zij naar het toilet of garderobe gaan of 

moeten betalen aan de kassa. Er is geen zelfbediening toegestaan. 
Ø Aan 1 tafel zitten maximaal 4 personen bezoek, op 1,5 meter afstand als men niet uit 

hetzelfde huishouden komt.  
Voor personen tot 12 jaar en uit één gezamenlijk huishouden (hetzelfde adres) geldt 
deze regel niet. 

Ø Tijdens groepsactiviteiten van de bewoners is het restaurant gesloten voor 
familie/bezoekers.  

Ø Na bezoek aan het Liefkensplein of Hofplein gaat u weer naar de kamer van de 
bewoner of verlaat u het pand. 

Ø Huiskamers mogen nog niet bezocht worden 
 
 
Wat verwachten wij van u? 
Om de bewoners, medewerkers en u zoveel mogelijk te blijven beschermen vragen wij u uw 
verantwoordelijkheid te nemen en de hygiënemaatregelen zoals u die kent te blijven 
handhaven. Wij willen graag dat bezoek zich voorlopig blijft registreren. Dat doen wij voor 
uw en onze bescherming mocht er alsnog een besmetting ontstaan.  
De registratieformulieren, die u zelf kunt invullen, vindt u bij het restaurant op de locaties. 
Ook vragen wij u een mondkapje te blijven dragen bij binnenkomst en in de gangen. 
In het restaurant houdt u 1,5 meter afstand van de overige bezoekers, zittend aan tafel hoeft 
u geen mondkapje te dragen. 
 
Wij vragen u vriendelijk de inhoud van deze brief ook te delen met overige familieleden en 
naasten die een bezoek brengen aan uw familielid op onze locatie. 
 
Met vriendelijke groet, 
Crisisteam Corona 
Stichting Samen Zorgen 


