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Landelijk zitten we in een tweede golf van het coronavirus. Er zijn landelijk extra maatregelen ingegaan. 

In corona nieuws delen wij algemene informatie en regels die gelden voor heel Ons Tweede Thuis. 

Specifieke locatie informatie deelt de locatie zelf met bewoners en het netwerk.  

13-11-2020

4e EDITIE

ROUTEKAART
Tijdens de persconferentie van 3 november kondigde het kabinet met ingang 
van 4 november 22.00 uur extra maatregelen aan bovenop de maatregelen 
die al gelden. De extra maatregelen gelden tot 19 november 2020.  
De rijksoverheid heeft de maatregelen weergegeven in een routekaart. 
Wij hebben dit vertaald naar onze eigen routekaart van Ons Tweede Thuis. 
Samengevat zijn de maatregelen erop gericht om het risico op besmetting 
zo klein mogelijk te maken. Met als doel het sneller laten dalen van het 
aantal besmettingen. En we volgen de landelijke regel: blijf thuis 
en ga alleen weg als het noodzakelijk is. Bezoek blijft mogelijk 
en dagbesteding blijft open. Ook blijven behandelingen 
mogelijk. Zodat de kwaliteit van zorg en leven ook zo 
normaal mogelijk doorgaat. 

Bekijk hier de routekaart van Ons Tweede Thuis.

DEURBELEID VOOR BEZOEK 
We houden het aantal bezoekers per cliënt beperkt en maken daar samen met cliënt, 

familie en verwanten concrete afspraken over. De bezoekregels kunnen per locatie 

verschillen. Bij aankomst van de locatie melden bezoekers zich van te voren bij een 

medewerker. Bezoekers dragen een mondkapje en blijven thuis bij klachten. 

ACTUELE CIJFERS 
week 9-15 november: 
0 bewoners en 

1 medewerker positief getest 

De locatiemanager informeert 

het netwerk over een actuele 

besmetting op de locatie.

https://www.onstweedethuis.nl/update-maatregelen-coronavirus/
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Was je handen

‘Dakpannetjes’ naar 
beneden

Pak bij de lussen

Niet aanrakenDruk goed aan  
bij je neus

Bedek je neus en kin

PREVENTIEF GEBRUIK MONDKAPJE
Het preventief dragen van een mondkapje is niet weer weg 
te denken in deze corona crisis. Bij Ons Tweede Thuis dragen 
de medewerkers en de vrijwilligers een medisch mondkapje. 
Deze mondkapjes verstrekken wij ook aan bezoekers. 
En verder is de regel dat iedereen vanaf 13 jaar in alle 
openbare ruimtes preventief een mondkapje draagt. 
Hieronder nog even de tips voor het juist gebruik van een 
mondkapje.

VAN DE BESTUURDER
“Na het zien van de persconferentie van 

3 november was mijn eerste reactie: Nog 

verder terug naar af? Maar ik dacht ook bij 

mezelf, ja Rutte heeft gelijk. Kerstvieren 

moet gewoon doorgaan ook met het 

coronavirus. Uiteraard zijn de maatregelen 

nodig. En bij Ons Tweede Thuis proberen 

we dat steeds zo duidelijk mogelijk uit te 

leggen. Maar als we dan wel kerst kunnen 

vieren zoals we gewend zijn, dan ga ik m’n 

schouders er onder zetten. Landelijk daalt 

het aantal besmettingen dus het lijkt de 

goede kant op te gaan. Deze lijn zien we 

ook binnen Ons Tweede Thuis. Hou vol. En 

steek vooral elkaar een hart onder de riem 

in deze tijd. We hebben elkaar nodig!”

Roel de Bruijn, bestuurder

Actuele corona informatie
Kijk op www.onstweedethuis.nl
Vragen: corona@onstweedethuis.nl 

Deze maatregelen gelden tot nader order. Mochten maatregelen in de 
gehandicaptenzorg en in onze veiligheidsregio veranderen, dan sluiten 
wij daar ook bij aan als organisatie.
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