CORONAVIRUS EN UITVAART
Nabestaanden vragen zich natuurlijk af wat het betekent wanneer er een dierbare komt te overlijden
tijdens het coronavirus pandemie Mémorta volgt de ontwikkelingen rondom het coronavirus en geeft
op deze pagina informatie met betrekking tot het virus en een uitvaart. Mémorta heeft als doelgroep
Kleine groepen met een maximale van 15 personen maar natuurlijk volgen wij hierin ook de instructies
van het RIVM en de GGD.
Wij hebben de meest gestelde vragen op een rijtje gezet.
Staat je vraag er niet bij? Stel deze dan aan ons via info@kleinschaligafscheid.nl
Laatste update 15 november 2021

EEN DIERBARE KOMT TE OVERLIJDEN EN IS MISSCHIEN BESMET MET HET
CORONAVIRUS. WAT MOET IK DOEN?
Je meldt het overlijden op dezelfde manier. Je kunt 24 uur per dag bellen naar het telefoonnummer
013 231 00 13. Vermeld daarbij wel dat het mogelijk is dat jouw overleden dierbare besmet is met het
coronavirus.

KOMT DE UITVAARTBEGELEIDER BIJ ONS THUIS OM DE UITVAART TE
BESPREKEN?
Onze pakketten zijn opgesteld en de uitvaartwensen worden telefonisch met u door besproken.
Wij waarborgen de veiligheid van jou en onze medewerkers en willen voorkomen dat wij een rol
spelen in het verspreiden van het virus.
Er kan een gesprek met de uitvaartbegeleider bij ons op het uitvaartcentrum plaatsvinden als de
nabestaanden klachtenvrij zijn. Het maximum aantal aanwezige personen is 2 (exclusief onze
uitvaartbegeleider) Tijdens de aanwezigheid van onze uitvaartbegeleider dient iedereen op een veilige
afstand van 1,5 meter van elkaar te blijven.
Hebben nabestaanden (vermoedelijk) het coronavirus, dan wordt op een andere manier de uitvaart
besproken en contact onderhouden. Denk hierbij aan telefonisch of, om het wat persoonlijker te maken
en je goed bij te kunnen staan via beeldbellen.

onderhouden. Wij doen er alles aan om ook nu de kwaliteit van onze dienstverlening op het hoge
niveau te houden die voldoet aan de verwachtingen.
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Het is overigens in alle situaties mogelijk om op afstand contact met de uitvaartverzorger contact te

WAT GEBEURT ER MET MIJN DIERBARE WANNEER HIJ OF ZIJ IS OVERLEDEN
AAN HET CORONAVIRUS?
Wij geven de overledene dezelfde dienstverlening als iemand die niet is komen te overlijden aan het
coronavirus. Om de veiligheid van onze medewerkers te waarborgen volgen wij een strikt
hygiëneprotocol. Zo dragen wij tijdens het verzorgen van overledenen met corona extra beschermende
kleding.

KAN EEN ROUWBEZOEK DOORGAAN?
Er is een maximum aantal gasten van toepassing voor een rouwbezoek. Om dit te borgen is een
openbaar rouwbezoek niet mogelijk maar enkel in besloten kring. In ons uitvaartcentrum kunnen we
door de richtlijnen te volgen maximaal zes personen ontvangen tijdens een bezoek wisselen onze
gasten tussen de rouwkamer en de ontvangstruimte zodat iedereen veilig en op gepaste afstand
afscheid kan nemen van de overledene.

IS EEN THUISOPBARING NOG MOGELIJK NA OVERLIJDEN AAN HET
CORONAVIRUS?
Ja dit is mogelijk. Uit voorzorg zullen onze medewerkers indien nodig extra beschermende kleding
dragen. Het is daarom wel nog steeds belangrijk om ons te informeren dat de overledene het
coronavirus draagt. Voor het verdere verloop van de thuisopbaring kan de overleden dierbare
zichtbaar en benaderbaar blijven. Het lichaam kun je beter niet aanraken, mocht dit toch gebeuren was
hierna goed je handen.

IS EEN THUISOPBARING IN EEN ZORGCENTRUM MOGELIJK?
Een thuisopbaring in een zorgcentrum is alleen mogelijk als de zorginstelling hier mee instemt. Door
beleid of (tijdelijke) maatregelen vanwege (lokale) omstandigheden kan een thuisopbaring niet zijn
toegestaan. De belangrijkste reden is dan vaak om medebewoners niet in contact te brengen met
meer bezoekers.

BLIJFT IEMAND NA OVERLIJDEN AAN HET CORONAVIRUS BESMETTELIJK?
Het huidig coronavirus is een nieuw virus en er is nog het een en ander onbekend. Vanuit het RIVM
wordt momenteel druk gewerkt aan de instructies voor de overledenenverzorgers. Vanuit onderzoek
bij coronavirussen in het algemeen blijkt dat de overleving van het virus na overlijden, kort is. Het zou
bij lage temperaturen zoals het koelen van het lichaam wel zo kunnen zijn dat het virus nog aanwezig
is tot drie dagen na overlijden. Maar het besmetten van een ander gebeurt meestal door niezen of

KAN DE UITVAART VAN EEN BESMET PERSOON WEL PLAATSVINDEN?
Ja, er kan altijd een uitvaart plaatsvinden. Onze uitvaartbegeleider zal samen met je kijken wat de
mogelijkheden zijn om de wensen zoveel mogelijk te respecteren en daarbij wel rekening te houden
met voorzorgsmaatregelen.
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hoesten. Dus wanneer je goede handhygiëne uitoefent is de kans om besmet te raken klein.

CONDOLEREN, KAN DAT WEL?
Wij raden aan om elkaar geen hand te geven. Dit is een maatregel om verspreiding van het virus tegen
te gaan. Maar hoe condoleer je dan wel? Dit kan door je hand op je hart te leggen zoals uitgebeeld op
de afbeelding onderaan deze pagina. Terwijl je dit gebaar geeft kun je de nabestaanden condoleren
met hun verlies.
Naast het gebruik van een eigen pen voor het tekenen van het condoleanceregister is soms ook een
online condoleanceregister op onze website actief. Hierop kunt u via internet op een veilige manier een
condoleance achterlaten.

MAG IEMAND MET GEZONDHEIDSKLACHTEN NAAR EEN ROUWCENTRUM OF
UITVAART KOMEN?
Gezondheidsklachten (hoesten, kortademigheid, verkoudheid of koorts) kunnen voortekenen zijn dat
iemand besmet is met het coronavirus. In lijn met de richtlijnen van de overheid vragen wij deze
mensen met klem om thuis te blijven en op een andere manier medeleven te tonen met de
nabestaanden.

WAT IS HET ADVIES OVER HET DRAGEN VAN EEN MONDKAPJE?
Het dragen van een mondkapje is verplicht op uitvaartlocaties. Op de locatie zal aangegeven worden
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op welke momenten het mondkapje kan worden afgedaan.

