
LOCKDOWN EN AVONDKLOK
De strenge lockdown en de avondklok gelden 
tot tenminste 2 maart 2021. Op 23 februari staat 
een nieuwe persconferentie gepland. Na deze 
persconferentie zullen we zo snel mogelijk via 
het internet delen hoe we als Ons Tweede Thuis 
omgaan met de informatie uit de persconferentie. 

PREVENTIEKAART ONS TWEEDE THUIS
In de preventiekaart staat per onderdeel beschreven welke regels gelden om 

cliënten, medewerkers en andere betrokkenen zo goed mogelijk te beschermen 

tegen corona. Het is belangrijk dat we ons aan de preventiemaatregelen houden 

om een ieder zo goed mogelijk te beschermen tegen corona en de Britse variant. 

Klik hier om direct de preventiekaart te bekijken. 

BASISREGELS
Het duurt een tijd voordat iedereen 
de prik heeft gekregen.

Daarom moeten we nog volhouden 
en voorzichtig blijven.

Wij weten niet hoelang we de regels 
nog moeten volhouden.
Wij volgen de landelijke regels hierin. 

Dus nog steeds: 

 Afstand houden

 Handen wassen 

 Mondkapjes op

 Vermijd drukte

 Nies in je elleboog

 Klachten? Blijf thuis

 Goed ventileren

ACTUELE CIJFERS 
WEEK 15 - 21 FEBRUARI 

De locatiemanager informeert het netwerk 

over een actuele besmetting op de locatie.

2 medewerkers en

2 cliënten positief getest
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was vaak 
je handen

1,5
meter

draag binnen 
een mondkapje

vermijd
drukte

nies/hoest
in je elleboog

goed ventileren

blijf thuis bij klachten 
en laat je testen

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

Specifieke locatie informatie deelt de locatie zelf met cliënten en het netwerk.
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https://www.onstweedethuis.nl/informatie-corona/
https://www.onstweedethuis.nl/wp-content/uploads/sites/9/2021/02/routekaart17-FEBRUARI35.pdf


NA VACCINATIE, 
BLIJVEN OPLETTEN
Ondanks dat cliënten en straks een grote groep medewerkers 

gevaccineerd is, blijven we iedereen erop wijzen dat het belangrijk 

is dat wij ons samen aan de basisregels houden. Familieleden, 

vrijwilligers zijn nog niet gevaccineerd. Via informatie en 

communicatie blijven we hier aandacht voor houden. 

Zoals dit filmpje. 
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VACCINATIE CLIËNTEN  
In de week van 8 t/m 11 februari is de groep 

cliënten die wonen bij Ons Tweede Thuis voor de 

tweede keer gevaccineerd. Het gaat om cliënten:

• die 18 jaar of ouder zijn

• die bij Ons Tweede Thuis wonen én

• die zorg krijgen van de huisarts én van een  

 arts verstandelijk gehandicapten of specialist  

 ouderengeneeskunde.

De cliënten hebben ook deze tweede prikronde 

goed doorstaan. Er waren alleen lichte 

bijwerkingen die na 48 uur weer voorbij waren. VACCINATIE MEDEWERKERS
Zorgmedewerkers van Ons Tweede Thuis hebben de uitnodiging 

voor vaccinatie ontvangen. En de eerste medewerkers zijn al voor 

de eerste prik gevaccineerd. De bereidheid voor vaccinatie onder 

medewerkers is groot.  

Wanneer zijn de andere cliënten aan de 
beurt van vaccinatie? 
• Cliënten die een eigen huisarts hebben (en geen  

 AVG), krijgen een oproep van de huisarts zelf.  

 Dit zijn bijvoorbeeld cliënten die alleen  

 dagbesteding hebben van Ons Tweede Thuis,  

 cliënten die begeleid zelfstandig wonen,  

 cliënten die bij ons logeren en cliënten die  

 zelfstandig wonen met adl-zorg.  

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.

VRAGEN
Heb je vragen? Stel die rechtstreeks aan de 

persoonlijk begeleider of de locatiemanager. 

Of mail naar corona@onstweedethuis.nl

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=iT1BEXW3uK0&feature=youtu.be
mailto:corona%40onstweedethuis.nl%20?subject=
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