Het coronavirus en uitvaarten: dit zijn de maatregelen en alternatieven
De vergaande maatregelen die getroffen zijn door de overheid om verdere verspreiding van het coronavirus te
beperken, hebben grote gevolgen voor condoleancebezoeken en uitvaartdiensten. Natuurlijk Afscheid is verplicht
om aan deze regels gehoor te geven en heeft ze voor jou op een rijtje gezet.

Wat betekenen de maatregelen voor jou per 26 juni 2021:
Bij de melding van overlijden
Bij een melding zal zoals altijd gegevens worden genoteerd van de overledene en de opdrachtgever.
Tevens wordt er nu gevraagd of van de aanwezigen mensen zijn die koorts hebben, zich grieperig
voelen of verkouden zijn. Of het bekend is dat er mensen thuis zijn besmet met het coronavirus. Op
basis van deze gegevens, eventuele nieuwe regels van het RIVM en hoe de thuissituatie is, zal met jou
overlegd worden hoe het regelgesprek zal gaan plaatsvinden.
Dit gesprek kan plaatsvinden door:
1.

Bezoek aan huis
Ik mag je geen hand geven, maar zal je begroeten met bijvoorbeeld een namesté gebaar. Ik hou
zoveel mogelijk afstand van jou, minimaal 1,5 meter. In deze situatie zal ik met jou afspraken
gaan maken en de uitvaart gaan regelen, luisteren naar jouw wensen.

2.

Geen bezoek aan huis
Het regelgesprek verloopt via de telefoon, Skype of FaceTime verbinding als dit mogelijk is. Dat
gaat in overleg en we kijken samen naar wat mogelijk is. Wij sturen je dan ons inspiratieboek en
uitvaartkistenboek digitaal toe, zodat je thuis kunt kijken wat de mogelijkheden zijn.

Thuisopbaring
Ondanks het besmettingsrisico is er geen bezwaar om de overledene thuis op te baren. Ook kan de kist
open zijn. Een wade met opbaarplank is ook nu een mogelijkheid, wanneer daarvoor gekozen is. Je kunt
de overledene gewoon aanraken. Dat is geen probleem. Alleen is het noodzakelijk dat daarna de
handen goed gewassen worden (het liefst 20 seconden) of gebruik gemaakt wordt van desinfecterende
gel/zeep.
Opbaring uitvaartcentrum
De mogelijkheden zijn afhankelijk van de regels van het uitvaartcentrum. Wij zullen je informeren wat
de mogelijkheden zijn.

Condoleance
Condoleancebezoek is toegestaan mits minimaal 1,5 meter afstand van elkaar kan worden
gewaarborgd.
De condoleance beperkt zich tot het condoleren op afstand met bijvoorbeeld een hand op het hart of
het namesté gebaar en kort mondeling contact. Het afscheid nemen van de overledene is ook mogelijk.
Bij het verlaten van het huis moeten de bezoekers hun handen wassen.
Uitvaart
Bij de uitvaartplechtigheden mogen een onbeperkt aantal nabestaanden en genodigden aanwezig zijn.
Het uiteindelijk aantal hangt vooral af van de locatie, met inachtneming van de 1,5 meter.
Regels die gelden voor de horeca voor de maximaal 50 nabestaanden na de uitvaart zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schud geen handen.
Volg de hygiëne-instructies op en maak onder andere gebruik van het handontsmettingsmiddel dat u
wordt aangeboden.
Houd 1,5 meter afstand van anderen; ook van de cateringmedewerkers.
Volg de aanwijzingen van cateringmedewerkers op.
Maak een keuze uit de cateringproducten en raak niet alle producten aan.
Let goed op de markeringen die zijn aangebracht op de vloer.
Wij verzoeken u, indien aanwezig, gebruik te maken van de wachtlijnen die zijn aangebracht bij een
uitserveerbalie/buffet. Of volg de gegeven instructies op.
Ga niet onnodig door restaurant/koffiekamer lopen, maar neem plaats aan een tafel.
Neem bij het afscheid nemen van nabestaanden voldoende afstand en geef geen hand.
Welke andere mogelijkheden kan Natuurlijk Afscheid jou aanbieden?
1.

Wij bieden de optie aan, indien mogelijk, om uitvaartdiensten live te streamen. Op deze manier
kan iedereen toch op hetzelfde moment afscheid nemen van een dierbare.

2.

De uitvaartdienst kan worden gefilmd en opgenomen zodat het mogelijk is om de beelden op ieder
gewenst moment terug te kijken of te tonen aan de mensen die niet aanwezig waren.

3.

Een uitvaartfotograaf kan de dienst voor jou vastleggen en een fotoboek maken van de uitvaart.

4.

Het organiseren van een herdenkingsdienst op een later moment. Zodra de maatregelen niet meer
van kracht zijn kan er alsnog een herdenking plaatsvinden voor jouw overleden dierbare. Natuurlijk
Afscheid biedt hiervoor diverse mogelijkheden.

5.

Natuurlijk Afscheid biedt de mogelijkheid van online gedenken. Via een inlogcode kunnen
nabestaanden, vrienden en kennissen jou op deze manier online hun steun betuigen.
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