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Protocol Corona periode
Aanpassingen dienstverlening Uitvaartverzorging J. van Leijen
Regeling en verzorging:
Uitvaartonderneming J. van Leijen zal de bij bezoek aan huis zoveel mogelijk voorzorgmaatregelen treffen
om besmetting van het corona-virus te doen voorkomen. Al ons personeel is ingeënt.
Op ons kantoor Erasmussingel 16 A te Heerhugowaard, dient iedereen 1,5 meter afstand van elkaar te
houden.
Er kan tijdens deze periode geen overledenenzorg gedaan door uitvaartonderneming J. van Leijen in
aanwezigheid van nabestaanden en/of familie, indien er geen voldoende afstand kan worden gehouden.
Rituele wassing in het uitvaartcentrum kan gedaan worden door maximaal 6 personen.
In verpleeg- en verzorgingshuizen is opbaring op eigen appartement weer toegestaan, met in
achtneming van bezoekersaantal.
Tijdens een overbrenging naar een andere locatie dient er ten allen tijden 1,5 meter afstand tussen
nabestaanden en medewerkers van te zijn.
Wij adviseren u en uw familie/vrienden om bijzonder terughoudend te zijn met bezoek.
Het bezoek mag geen last van koorts, verkoudheid en/of hoest hebben en recent ook geen risicogebied
bezocht hebben.
Zeker geen bezoeken/plechtigheden bijwonen samen met andere als u voor het overlijden in contact bent
geweest met iemand die het corona-virus heeft of kort geleden heeft gehad.
Rouwbezoek / condoleance
Rouwbezoek en condoleance is weer mogelijk tot maximaal 100 personen.
Aantal personen is wel locatieafhankelijk om de gepaste afstand (1 /2 meter) te kunnen waarborgen.
Uitvaarten:
Het gebruik van de 24-uurskamer is weer mogelijk.
Uitvaartplechtigheden en begrafenissen zijn vanaf heden mogelijk tot maximaal 100 personen (incl.
personeel), dit geldt niet alleen tijdens de plechtigheid, maar ook op de daar aanwezige parkeerplaats.
Aantal personen is wel locatieafhankelijk om de gepaste afstand (1 /2 meter) te kunnen waarborgen.
Informeer bij de locatie naar toestaande bezoekersaantal.

Livestreaming:
Deze link met logincode is uniek en enkel voor u bestemd.
Er kunnen bij sommige locaties niet meer dan 100 genodigde meekijken via internet, anders kunnen zij de
beeld kwaliteit niet garanderen en kan het beeld zelfs geheel uitvallen. Ook weer locatie afhankelijk.
De link is alleen voor genodigden, in het kader van de wet op de privacy mag dez e link niet gedeeld
worden op facebook, WhatsApp, of via andere sociale media.
Opnames van de plechtigheid zijn alleen voor persoonlijk en huishoudelijk gebruik.
Ook kunt u kijken via: https://kerkdienstgemist.nl of www.kerkomroep.nl
Ontvangst van belangstellende vindt plaats in de ontvangstruimte, vanaf 15 minuten voor aanvang van de
dienst. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk direct door te lopen naar de aula of plechtige ruimte.
Plechtigheden / diensten in aula, kerk of andere locatie:
Het advies is om zelf te zorgen voor mondkapje. Tevens is het verstandig zelf desinfecterende spray mee te
nemen.
Begeleiding naar de ovenruimte c.q. invoer in oven in bijzijn van nabestaande is wel mogelijk, maar
afhankelijk van de locatie hoeveel personen worden toegelaten.
Er kan horeca verstrekt worden Het is locatie afhankelijk hoeveel mensen er in de betreffende
ruimte toegelaten kunnen worden.
Sluiten van de kist
De kist kan worden gesloten door de nabestaanden op gepaste afstand van medewerkers van
uitvaartorganisatie J. van Leijen.
Vervoer
In de rouwauto kunnen geen nabestaanden meerijden.
Wij zullen uitsluitend nog de limousine 6-deurs inzetten, deze bieden maximaal plaats aan
4 passagiers ( 3 personen op de achterbank, en 1 rechts op de midden bank ), andere indelingen zijn nog
niet mogelijk.

Bij veranderde maatregelen zal deze informatie worden aangepast.

