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Helaas lopen de besmettingen van de zogenoemde Delta-variant ook in onze omgeving flink op. 

Mondkapjes 
In de update van 22 juni jl. konden jullie lezen dat wij de mondkapjes konden afdoen tenzij je vanuit je 
professionele afweging het verstandiger vond om deze toch te gebruiken. 
Vanaf heden gaan wij de mondkapjes weer dragen zowel binnen het zorgcentrum als extramuraal (zowel 
V&V als HV) en in het Ontmoetingscentrum. 
 

• Zit een medewerker op 1,5m afstand van een collega -bijvoorbeeld op kantoor- dan hoef hij/zij 
geen mondkapje te dragen, wel zodra hij/zij zich verplaatst.  

• De cliënten/bewoners hoeven geen mondkapje te dragen, mits zij geen Corona-gerelateerde 
klachten hebben.  

• Bezoekers hoeven vooralsnog geen mondkapje te dragen. 
• Wanneer een huishoudelijke hulp, Thuiszorg, op 1,5m afstand kan blijven van de cliënt dan hoeft 

hij/zij ook geen mondkapje te dragen. 
• Vrijwilligers die op de afdelingen lopen moeten ook een mondkapje dragen. 
• Overige vrijwilligers die niet op zorgafdelingen werken of bij het Ontmoetingscentrum en die de 

1,5m afstand in acht kunnen nemen tot de cliënten en elkaar, hoeven geen mondkapje te dragen. 
• Bij het vervoer in de bus van het Zorgcentrum is een mondkapje ook weer nodig voor de chauffeur, 

maar niet voor de cliënten. 

Uitstapjes 
Vooralsnog voorzichtigheid geboden met uitstapjes. Gaarne eerst overleg met leidinggevenden. 
 
De overige aangegeven versoepelingen van 22 juni blijven gehandhaafd te weten: 

1. Het aantal bezoekers per bewoner per dag is vrij, wij adviseren niet meer dan 2 bezoekers per keer 
op de kamer bij de bewoner te komen in verband met onderlinge afstand; 

a. Bij bezoek aan een Corona positieve cliënt na afstemming met de zorg; bij voorkeur 1 
bezoeker per dag. 

2. Geen registratie meer van bezoek, via de 1e contactpersoon kan zo nodig snel worden 
gecommuniceerd als er mogelijk sprake is van een besmetting; 

3. Bij voorkeur geen bezoek in de huiskamers op de afdelingen, daar wordt het snel te vol. In de 
(binnen-) tuin en langs de Ringvaart zijn zitplaatsen of bij zitjes op de gang; 

4. In het Zorgcentrum kunnen bewoners na overlijden ook nog steeds op de eigen kamer worden 
opgebaard. Familie kan afscheid komen nemen, maar er kan geen aparte condoleance-bijeenkomst 
zijn. De uitgeleide in de centrale hal is wel mogelijk. 

De algemene adviezen blijven voor iedereen gelden: 
• Blijf zoveel mogelijk 1,5 meter afstand houden,  
• vaak handen wassen en hygiënisch werken en  
• bij klachten: laat je testen bij de GGD 


