
 

 

Aangepaste corona maatregelen, vanaf 17 januari 2022 

Bij de persconferentie op vrijdag 14 januari ’22 zijn er versoepelingen aangekondigd voor de corona 
maatregelen. In dit bericht de maatregelen die we voor onze organisatie zullen toepassen. 

Algemeen: 

Ondanks het hoge aantal besmettingen met de omikron-variant van het corona virus, zijn gelukkig 
minder mensen zo ziek dat ze in het ziekenhuis en/ of de IC moeten worden opgenomen. Tegelijkertijd 
weten we dat het nu nog vooral de jongeren zijn en zij hebben minder risico om erg ziek te worden. 
Blijf s.v.p. attent op de maatregelen en probeer het aantal verschillende ontmoetingen te beperken.  
 
De volgende algemene maatregelen blijven van toepassing: 

- Bij (verkoudheids-)klachten: doe een zelftest en bij twijfel: laat u testen bij de GGD en stel uw 
bezoek aan ouderen en kwetsbare mensen uit. 

- Houd onderling zo veel als mogelijk 1,5 m. afstand; 
- Bij zitplaatsen aan een tafel: een stoel tussendoor vrijhouden; 
- Was uw handen regelmatig en adviseer cliënten om dit ook te doen; 
- Regelmatig ventileren, 3x per dag óf voor en na het gebruik van gemeenschappelijke ruimte.  

In het Zorgcentrum: 

- Met uitzondering van de bewoners, draagt iedereen een mondkapje; 
- Maximaal 4 bezoekers per bewoner per dag, niet meer dan 2 bezoekers op de kamer;   
- Bij voorkeur geen schoolgaande kinderen op bezoek vanwege de grotere kans op besmetting. 

Restaurant, kapper, activiteiten: 

- De kapper gaat weer open, per dag uitsluitend bewoners van één afdeling; 
- Restaurant is open voor de vaste gasten, met onderlinge afstand; 
- We hebben nog geen gezamenlijke activiteiten met bewoners van verschillende afdelingen. 

Bij cliënten thuis: Verpleging, verzorging en hulp bij het huishouden: 

- Draag een mondkapje en probeer zo veel als mogelijk de 1,5 m. afstand te bewaren; 
- Regelmatig de ruimte ventileren; goed handen wassen. 

Dagbesteding Irene, Rijsenhout, Wijkpunt Kudelstaart: 

- De algemene maatregelen blijven van toepassing; 
- De horeca is nog dicht, dus nog geen inloop voor koffie/ thee; 
- Uitsluitend activiteiten voor vaste bezoekers (maatwerk), nog geen ‘algemene’ inloop. 

Op basis van de persconferentie op 25 januari hopen we mogelijk weer verder te versoepelen. 

 


