
2 juni

• BEZOEK

• Bezoekersruimte, 
met glaswand, op afspraak;

• Bezoek met vaste bezoeker -
op de kamer op afspraak.

• NAAR BUITEN

• Binnentuin om de dag per 
afdeling;

• ZORGCENTRUM

• Vrijwilligers per afdeling;

• Nieuwe bewoners kunnen 
verhuizen naar het 
Zorgcentrum;

• Kapper komt per 
afdeling, alleen voor 
bewoners ZCA.

• WIJKPUNT VOOR ELKAER 

• Restaurant open voor koffie 
en lunch.

• IRENE

• Dagbesteding open;

• Inloop opstarten in kleine 
groepen.

15 juni

• BEZOEK

• Bezoek met twee vaste 
bezoekers - op de kamer 
op afspraak;

• Bewoners van 
verschillende 
afdelingen mogen bij 
elkaar op bezoek op de 
kamer.

• NAAR BUITEN

• Bewoners mogen op de 
afgesproken dag 
zelfstandig naar de 
binnentuin.

• ZORGCENTRUM

• Vrijwilligers mogen op 
meerdere afdelingen 
komen,  1,5m afstand;

• Keuken, linnenkamer, 
etc., weer op de 
afdelingen, op 1,5m 
afstand.

• WIJKPUNT VOOR ELKAER

• Start van activiteiten in 
de ochtend.

25 juni

• BEZOEK

• Bezoekers welkom, 
zonder afspraak, op 
1,5m afstand (max 
één huishouden per 
keer op de kamer).

• NAAR BUITEN

• Bewoners kunnen op 
ieder moment naar 
de (binnen)tuin;

• Wandelen/fietsen 
kan, blijf contact en 
drukte vermijden;

• Bewoners kunnen 
weer naar de 
supermarkt op 1,5m 
afstand;

• Bewoners mogen 
weer naar familie (en 
in de auto mee, op 
afstand).

1 juli

• ZORGCENTRUM

• Grote zaal open en 
activiteiten worden 
hervat op 1,5m afstand;

• Vrijwilligers in huis ook 
voor activiteiten.

• Paramedici starten: 
mondhygiënist, fysio, 
ergo, pedicure, etc.

• IN-/AANLEUN

• Kapper weer open

• Restaurant open in de 
grote zaal

• NAAR BUITEN

• Reisburo 'Op Stap' 
weer open

• WIJKPUNT VOOR 
ELKAER

• Activiteiten in de 
middag;

• Zo mogelijk verder 
open.

STAP voor STAP - wat kan wanneer? 
Houd 1,5 meter afstand (ook na 1 juli) en vermijd drukte, was regelmatig uw handen, hoest/nies in uw elleboog. 

Blijf thuis met klachten, ook als huisgenoten klachten hebben.  

Bij corona besmettingen zal het zorgcentrum weer gesloten worden voor bezoek en zal zorg per afdeling plaatsvinden.  

Blijf alert! Het corona 
virus is nog niet 

verdwenen...  


