In het afgelopen jaar zijn er op diverse manieren maatregelen genomen in de aanpak tegen het
Coronavirus. Dit heeft ook effect op de uitvoering van de uitvaarten. Uiteraard zullen wij er, zoals altijd,
alles aan doen om met u mee te denken om tot een waardig afscheid van uw dierbare te komen.
Hieronder de voor dit moment vastgestelde gang van zaken volgens de richtlijnen vanuit het RIVM en
vanuit onze brancheorganisaties. Deze zullen wij uiteraard volgen. Uitgangspunten hierbij zijn:
Bescherming van onze collega’s en de nabestaanden.
Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om de verspreiding van het coronavirus te beperken.
Waarborgen van de continuïteit van onze dienstverlening, onder de huidige omstandigheden.
* Bij een melding van overlijden waarbij de overledene thuis is overleden zullen wij u vragen om minimaal
1,5 meter afstand te bewaren van de medewerkers die bij u thuis komen om de opbaring te verzorgen of
uw dierbare komen ophalen om naar een andere locatie te brengen.
* De laatste verzorging en het kleden van een overledene kan door familie zelf gedaan of door onze
medewerkers. Het is in veel gevallen ook mogelijk dat de familie of anderen assisteren bij deze laatste
verzorging. Hierbij zal een mondkapje gedragen moeten worden.
* Besprekingen van uitvaarten kunnen telefonisch, bij u thuis (met een beperkt aantal personen) of bij ons
op kantoor gebeuren. Wij vragen u de 1,5 meter te waarborgen en dat er niemand bij is met klachten die
op Corona zouden kunnen duiden.
* Als een overledene thuis is opgebaard zullen wij dagelijks langskomen om te controleren of alles goed
verloopt. Ook dan vragen wij u om zoveel mogelijk afstand te houden van de medewerker die langs komt.
Uiteraard zorgt onze medewerker ook voor het afstand nemen en het regelmatig wassen/desinfecteren
van handen etc.
* Bij opbaring in een afscheidscentrum geldt dat afscheidsbezoek gewoon mogelijk is. Ook kunnen
desgewenst consumpties aangeboden worden. Bij grotere belangstelling zal er een looproute zijn en moet
in overleg gekeken of consumpties eventueel mogelijk zijn.
* Het maximum toegestane aantal personen bij een uitvaartplechtigheid of condoleance is 100 (exclusief
uitvaartmedewerkers). Altijd zal de 1,5 meter afstand in acht moeten kunnen worden genomen. Vanwege
de 1,5 meter is per locatie verschillend hoeveel personen daadwerkelijk aanwezig kunnen zijn.
Uw uitvaartbegeleider kan u hierover informeren.
* Voor alle situaties geldt; probeer afstand te houden van andere aanwezigen (minimaal 1,5 meter).
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