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Landelijk zitten we in een tweede golf van het coronavirus. Er zijn strengere 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 het netwerk.  
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Nederland zit in een gedeeltelijke lockdown voor een 
periode van 4 weken. Tussentijds beslist het kabinet 
of er extra maatregelen nodig zijn. Wij hebben de 
landelijke maatregelen vertaald naar Ons Tweede 
Thuis in onze eigen routekaart. 

Klik hier om direct naar de routekaart van  
Ons Tweede Thuis te gaan. 

KLANKBORDGROEP VERWANTEN 

Regelmatig overlegt de bestuurder met een klankbordgroep 

verwanten en een klankbordgroep cliënten.

Verwanten gaven onder andere aan dat zij het prettig vinden 

om volgens een vaste frequentie informatie te ontvangen over 

de (corona)ontwikkelingen. De eerstvolgende klankbordgroep 

vindt plaats op maandag 19 oktober.

Deze nieuwsbrief: 
Corona nieuws is hier een antwoord op. Ons Tweede 

Thuis streeft er naar om 1 keer per 2 weken corona 

nieuws digitaal te verspreiden. De meest actuele 

versie en alle corona informatie staan ook op de website.

GEEN UITBRAKEN

Doordat we zowel medewerkers als cliënten die bij ons wonen 

zelf testen, weten we zeer snel of iemand positief getest is op 

corona. Als er een besmetting is op een locati,e handelen we 

volgens de richtlijnen van het RIVM en passen we slim maatwerk 

toe. En altijd gelden de basisregels voor iedereen om besmetting 

te voorkomen. Door het volgen van de richtlijnen voorkomen we 

verdere besmetting op een locatie. 

ACTUELE CIJFERS 
week 12-18 oktober: 
1 bewoner en 

8 medewerkers positief getest. 

De locatiemanager informeert 

het netwerk over een actuele 

besmetting op de locatie. 

https://www.onstweedethuis.nl/update-maatregelen-coronavirus/
https://www.onstweedethuis.nl/update-maatregelen-coronavirus/
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CORONAMELDER APP

Sinds 10 oktober is de coronamelder app in 

gebruik. De app is te downloaden in de Appstore  

en Google Play.

Het gebruik van de coronamelder kan bijdragen aan het snel 

signaleren van een mogelijke besmetting. Dit kan ook helpen 

om de introductie of verspreiding van het coronavirus in een 

organisatie te voorkomen.

Stimuleren gebruik app
Iedereen is vrij om deze app wel of niet te gebruiken.  

Ons Tweede Thuis stimuleert het gebruik van de coronamelder 

onder medewerkers. We raden familieleden en cliënten ook 

aan om de app te gebruiken. Als zorgorganisatie kunnen we dit 

natuurlijk niet opleggen.

Hoe werkt de app
Via de coronamelder ontvangt de gebruiker informatie als hij/zij 

in de buurt is geweest van een positief getest persoon. De app 

adviseert de gebruiker wat hij/zij moet doen.

Haal je prik en 
#voorkomgriep

Een prik haal 
je niet alleen 
voor jezelf

Je cliënten en collega’s  
zijn je dankbaar

OPROEP VOOR GRIEPPRIK. 
MAAK ER GEBRUIK VAN!

Ons Tweede Thuis doet een dringend beroep op 

medewerkers om de jaarlijkse griepprik te halen. 

Met een griepprik is de kans op griep veel kleiner. 

Medewerkers die een oproep van de huisarts 

hebben gekregen, roepen wij op de griepprik 

via de huisarts te halen. Vanaf media november 

kunnen de andere medewerkers zich bij Ons 

Tweede Thuis laten vaccineren. 

Heb je als familielid of verwant ook zelf een 

oproep gekregen van de huisarts voor het halen 

van de griepprik? Maak hier dan ook gebruik van. 

Na vaccinatie ben je binnen twee weken beter 

beschermd tegen de griep. Door griepvaccinatie 

van jezelf bescherm je jezelf en de ander. 

Cliënten die bij ons wonen krijgen de oproep via de 

eigen huisarts. Het vaccineren stemt de huisarts af 

met de woonlocatie. 

KWALITEITSWEBSITE

Ons Tweede Thuis werkt aan een goed leven voor mensen met 

een beperking. We vinden het belangrijk om te laten zien hoe 

we dat doen. En, dat we met elkaar hierover praten. Dit jaar 

publiceren we het kwaliteitsverslag via een nieuwe website 

zodat we makkelijker informatie kunnen delen en hierover met 

elkaar kunnen praten. Klik hier om naar de website te gaan. 

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

Deze maatregelen gelden tot nader order. Mochten landelijke 
maatregelen veranderen dan sluiten wij daar ook bij aan als organisatie.

JIJ IK Iedere locatie heeft een eigen 

continuïteitsplan met als doel de 

zorg zo normaal mogelijk door te 

laten gaan. Ook bij een eventuele 

uitbraak en/of toenemende uitval 

van medewerkers.

CONTINUITEITSPLANNEN

https://coronamelder.nl/
https://kwaliteit.onstweedethuis.nl/
mailto:corona%40onstweedethuis.nl%20?subject=

