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CORONA NIEUWS
Het coronavirus is nog niet klaar met ons. Landelijk zijn er maatregelen genomen om een tweede golf te vertragen. 

En vanzelfsprekend vinden we het belangrijk hier binnen Ons Tweede Thuis ook aan bij te dragen. En uiteraard om besmettingen 

binnen onze organisatie zo laag mogelijk te houden. Ons uitgangspunt is: we laten alles zo normaal mogelijk doorgaan.

ZO NORMAAL MOGELIJK
Landelijk: doe alleen de dingen die noodzakelijk zijn 
en doe die alleen. 
Voor Ons Tweede Thuis betekent dit: we blijven doen wat 
we al deden en verscherpen de maatregel om preventief 
een mondkapje te dragen

Bezoek
Familie en verwanten zijn van harte welkom om op bezoek 
te komen. De afspraken hierover lopen zoals altijd via de 
persoonlijk begeleider.

Dagbesteding
Er is geen verandering in de dagbesteding. Dit houdt in 
dat cliënten zo veel mogelijk binnen de ‘eigen bubbel’ 
dagbesteding hebben.

Digitaal contact
Waar het kan overleggen we bij Ons Tweede Thuis zo veel 
mogelijk digitaal. Contact met familie en verwanten is bij 
voorkeur ook digitaal of telefonisch.

REGELS VERSCHERPT
Gebruik mondkapje op de locaties

In contact BINNEN de anderhalve meter draagt iedereen 
een mondkapje.

Kun je in contact ALTIJD anderhalve meter afstand 
houden dan is een mondkapje niet nodig.

Bij veel wisselen van contact binnen en buiten de 
anderhalve meter, dragen wij preventief een mondkapje.
Dit geldt ook voor bezoekers (familie en verwanten) en 
vrijwilligers. In de praktijk merk je dat je snel ongemerkt 
wisselt in contact binnen en buiten de anderhalve meter. 
Een mondkapje steeds op en af zetten is onhygiënisch, 
geeft juist meer risico op besmetting en is daardoor 
onveiliger voor jezelf en de ander.

Ons Tweede Thuis vertrekt de mondkapjes aan 
medewerkers, bezoekers en vrijwilligers.

        EIGEN TESTSTRAAT
Bij klachten testen we onze eigen medewerkers via de teststraat van 

Ons Tweede Thuis.

Cliënten die bij ons wonen testen we ook zelf via de specialistisch 

verpleegkundigen op de woning
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DE BASISREGELS

Gebruik altijd en overal je gezond 
verstand om besmetting van jezelf 
en anderen te voorkomen.

Houd anderhalve meter afstand van 
elkaar.

Vermijd drukte.

Blijf thuis met klachten en laat je 
testen

Was je handen regelmatig met water 
en zeep en droog af met papieren 
handdoekjes.

Hoest en nies in de binnenkant van 
je elleboog, wend je hoofd af als een 
ander hoest of niest.

Gebruik papieren zakdoekjes en gooi 
deze direct in de prullenmand.

Ventileer regelmatig.

Deze maatregelen gelden tot nader 
order. Samen zijn we alert en flexibel 
met elkaar. Voor elkaars veiligheid. 
Mochten landelijke maatregelen 
veranderen dan anticiperen 
wij hier direct op als organisatie.


