Maatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus
Wij hebben de volgende aanvullende maatregelen getroffen volgens aanwijzing van de
overheid in de aanpak en het voorkomen van het coronavirus.
Binnen onze branche onderschrijven wij de volgende stellingname.

•

Wij zullen de uitvaartplechtigheden in besloten kring laten doorgaan.

•

Alle personen aanwezig bij de plechtigheid dienen minimaal 1,5 meter afstand van
elkaar te nemen en hun eigen gezondheid in acht te nemen. Hierdoor is het aantal
personen dat bij een dienst aanwezig kan zijn kleiner dan voorheen.

•

Een uitzondering wordt er gemaakt voor;
- Personen die één huishouden vormen.
- Kinderen tot 12 jaar.
- Jongeren tot 18 jaar onderling.
Zij hoeven geen 1,5 meter afstand te bewaren.

•

Er mogen condoleance samenkomsten worden gehouden in aangepaste vorm; dit
betekend dat wij condoleances kunnen houden waarbij de afstand tussen de
aanwezigen gewaarborgd is.

•

Het is natuurlijk ook altijd mogelijk om uw medeleven te betuigen digitaal via onze App:
Rouwberichten Texel, een telefoontje of een kaartje aan de familie.

•

De plechtigheden, zowel een dienst in het uitvaartcentrum, in de kerk, in het
crematorium, als ook op de begraafplaats dienen teruggebracht te worden, tot een
maximaal aantal personen waarbij de 1,5 meter afstand toegepast kan worden.

•

Als er geen ziekteverschijnselen zijn bij de familie waar het regelgesprek zal
plaatsvinden zal de uitvaartondernemer tot nader orde nog gewoon daar thuis komen.

•

Wel zullen wij na het regelgesprek zoveel mogelijk de contacten telefonisch of via de
mail laten verlopen.

Instructie Condoleance Uitvaartcentrum Texel
•

Wij verzoeken de bezoekers van Uitvaartcentrum Texel om de algemene voorschriften
van de overheid altijd in acht te nemen.
- Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
- Desinfecteer bij binnenkomst uw handen.
- Houd rekening met elkaar en respecteer elkaar
- Blijf thuis bij klachten!

•

Volg de looproute die is aangegeven bij het Uitvaartcentrum.

•

De condoleanceboeken zullen klaar liggen op de schrijftafel.

•

Bij het betreden van de zaal verzoeken wij u om voor de familietafel te blijven en niet
zoals voorheen achter de tafel langs de familie te lopen.

•

Geef geen handen tijdens de condoleance.

•

U kunt uw medeleven tonen door;
- Uw hand op uw hart te leggen,
- Handen tegen elkaar aan samen brengen bij het hart,
- Een handkus,
- Een knikje

•

Het is ook mogelijk om afscheid te nemen van de overledene in de rouwkamer. Hierbij
hanteren wij een maximaal aantal personen van 2 personen in de kamer (uitgezonderd
mensen die één huishouden vormen).

•

Wij verwachten dat de aanwijzingen van de medewerkers van Uitvaartcentrum Texel
opgevolgd zullen worden.

Voor verdere informatie kunt u ons telefonisch benaderen.
Mocht de overheid met aanvullende maatregelen komen, dan zullen we u hierover nader
informeren. Sowieso geldt in deze bijzondere situatie dat adviezen en maatregelen steeds
weer moeten worden aangepast.

Met vriendelijke groeten,
Mark en Yolanda Pijper
Uitvaartcentrum Texel
Bernhardlaan 147
1791 XD Den Burg
0222-310168
www.uitvaartcentrumtexel.nl

