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Stand van zaken rond corona adviezen en maatregelen 

          17 maart 2022 

Beste collega's, 

De landelijke maatregelen zijn bijna overal gestopt, maar bij de zorg voor kwetsbare mensen blijven de 
adviezen van toepassing. Dit geldt ook in onze regio. 

In onze organisatie houden we nog enkele maatregelen in stand om het aantal besmettingen te 
voorkomen of in ieder geval te beperken, zowel bij cliënten als onderling bij collega’s. We zien en 
horen bovendien dat naast corona ook het griep virus bij versoepelingen weer rondgaat.  

Blijf daarom s.v.p.: 

• elkaar ruimte geven,  
• regelmatig handen wassen,  
• goed ventileren en  
• bij klachten een zelftest te doen en/of naar de GGD te gaan voor een PCR test. 

 

In het Zorgcentrum: mondkapjes in ieder geval tot 31 maart  

Op 17 maart (vandaag) krijgen de bewoners opnieuw een booster vaccinatie wanneer ze toestemming 
hebben gegeven. En wanneer ze in de afgelopen drie maanden niet besmet zijn geweest.  

In de twee weken die volgen op de boosters houden we de mondkapjes op bij het werken en 
rondlopen. 

Helaas zijn er meerdere besmettingen op de 1e etage en voelen bewoners en medewerkers zich bij 
besmetting echt ziek. We proberen met elkaar onderlinge besmettingen te voorkomen!  

In de Thuiszorg: 

Bij twijfel over de gezondheid van de cliënt of huisgenoot, draag preventief nog de mondmaskers. Het 
is niet altijd bekend wanneer en of cliënten een booster krijgen, wees alert en let op de adviezen.  

Bij de dagbesteding/ inloop- en ontmoetingscentra: 

Bij twijfel over de gezondheid van de cliënt, vraag dan om deelname uit te stellen en thuis te blijven. 

 

Helaas zijn we nog niet helemaal van alle maatregelen af.  

We volgen de regionale adviezen en blijven allemaal opletten om onderlinge besmetting te 
voorkomen. Als er door ziekte gaten in de roosters komen, is dit voor iedereen vervelend.    

Met vriendelijke groet, 

Ellen Meily 


