
 

Galerie Mozaiek is onderdeel van Zorggroep Drenthe 

Richtlijnen bezoekregeling Galerie Mozaiek 
 

Algemeen: 

• We respecteren de 1,5 meter afstand en hanteren de aangegeven richtlijnen op locatie.  

• Bij de entree desinfecteren alle bezoekers hun handen en doen de gezondheidscheck.  

De gezondsheidscheck staat vermeld op de posters bij de ingangen. De bezoeker houdt  

1,5 meter afstand tot anderen. Dit betekent ook dat er maar 2 personen tegelijk in de lift 

kunnen.  

• Het dragen van een mondkapje is op dit moment verplicht. Mondkapjes zijn verkrijgbaar bij 

de servicebalie of het restaurant, het dragen van een eigen mondkapje is ook toegestaan. 

• Om brononderzoek van de GGD te kunnen ondersteunen zijn wij verplicht al het bezoek 

binnen onze locaties te registreren.  

Medische voorwaarden voor bezoekers: 

• De bezoeker stelt zichzelf de volgende vragen alvorens een bezoek te brengen aan de 

locatie:  

- Heeft u, of uw huisgenoot/partner, specifieke coronaklachten (koorts boven 38 graden, 

benauwdheid hoesten/proesten verkoudheid)? Dan mag u pas op bezoek komen wanneer 

u minimaal 24 uur klachtenvrij bent. 

- Bent u de afgelopen 24 uur onbeschermd in contact geweest met iemand die wordt 

verdacht van besmetting met corona? Dan mag u pas op bezoek komen als de corona test 

negatief is. 

- Bent u de afgelopen twee weken onbeschermd in contact geweest met iemand met 

corona? Dan mag u op dat moment geen bezoek brengen aan één van onze locaties. U mag 

pas weer de locatie bezoeken, twee weken na het laatste contact met een coronapatiënt.  

- Heeft u zelf corona gehad? Dan mag u weer op bezoek wanneer u 24 uur klachtenvrij bent. 

 

Opschorten bezoekregeling: 

Indien er (verdenking van) corona wordt geconstateerd op de locatie dan vervalt de 

bezoekregeling. Te allen tijde trachten wij onze website zo spoedig mogelijk bij te werken 

met deze mededeling.  

 

Heeft u vragen? 

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Marketing en Communicatie van 

Zorggroep Drenthe via 0592 – 33 12 32. 
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