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 gehad.
Vanaf 25 september 2021 wordt de 1,5 meter-samenleving losgelaten. Dit betekent o.a. dat we vanaf die
datum weer de maximale capaciteit van een uitvaartlocatie kunnen benutten.
De overheid stelt de uitvaartbranche ook vrij van het gebruik van het coronatoegangsbewijs, de verplichte
registratie, gezondheidscheck en vaste zitplaatsen.
Let wel, het virus is nog niet weg dus we adviseren dringend om zo veel mogelijk afstand te houden. Het is
verstandig om elkaar de ruimte te geven en te gunnen; de 1,5 meter is en blijft een veilige afstand.
Ook de andere basisregels van handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog,
thuisblijven en testen bij klachten bij de GGD dragen bij aan het voorkomen van besmetting.
* De laatste verzorging en het kleden van een overledene kan door familie zelf gedaan of door onze
medewerkers. Het is mogelijk dat de familie of anderen assisteren bij deze laatste verzorging. Hierbij kan
wellicht gevraagd worden een mondkapje te dragen.
* Besprekingen van uitvaarten kunnen telefonisch, bij u thuis of bij ons op kantoor gebeuren. Wij vragen u
te zorgen dat er niemand bij is met klachten die op Corona zouden kunnen duiden.
* Bij opbaring in een afscheidscentrum kunnen desgewenst bij het condoleancebezoek consumpties
aangeboden worden.
* Er is geen maximum toegestane aantal personen bij een uitvaartplechtigheid of condoleance meer als dit
plaatsvindt in een uitvaartlocatie. Mogelijk kunnen er wel maatregelen gelden in andere locaties waar een
onderdeel van de uitvaart plaatsvindt, zoals bijvoorbeeld een horecagelegenheid.
Uw uitvaartbegeleider kan u per locatie informeren over de maximale capaciteit en de geldende
maatregelen.
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