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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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MAATREGELEN NA PERSCONFERENTIE
Lockdown en avondklok blijven nodig
Het kabinet heeft in de persconferentie van 2 februari de lockdown verlengd tot tenminste 2 maart 2021. Het is belangrijk dat we 

corona, en vooral de Britse variant, onder controle krijgen. Helemaal nu we weten dat deze Britse variant besmettelijker is dan de 

variant die we tot nu toe kenden. De besmettingscijfers in Nederland dalen langzaam. Daarnaast komt de derde golf onvermijdelijk 

op ons af vanwege de Britse variant. Dus blijven de maatregelen gelden en doet het kabinet de dringende oproep: 

blijf thuis, werk thuis en ontmoet zo min mogelijk anderen. 

Avondklok
Wij verwachten dat de avondklok wordt verlengd. Het OMT 

adviseert daar het kabinet nog over. Bij verlenging van de avondklok, 

verstrekt Ons Tweede Thuis aan de medewerkers een nieuwe 

werkgeversverklaring.

Bezoek
Per cliënt is 1 bezoeker per dag mogelijk. Bij voorkeur is het dezelfde 

bezoeker. Verder hanteren wij strikte bezoekregels om de kans op 

besmetting zo klein mogelijk te houden.

Voorbereid zijn op stilte voor de storm
De corona-stuurgroep van Ons Tweede Thuis bereidt scenario's voor 

om de continuïteit van zorg te handhaven bij hevige corona-uitbraken 

binnen Ons Tweede Thuis.

WAT BETEKENT DIT VOOR ONS TWEEDE THUIS
Vaccinatie corona
In de week van 8 t/m 11 februari krijgen 1000 

cliënten die bij Ons Tweede Thuis wonen de 

tweede prik tegen corona. En andere cliënten 

krijgen naar verwachting snel de oproep voor 

de prik via de huisarts. Er is op dit moment nog 

geen nieuws over vaccinatie voor medewerkers. 

Wij volgen dit nauwgezet en nemen deel aan 

verschillende branche overleggen. 

Testen
We blijven testen via de eigen teststraat voor 

medewerkers en cliënten die bij ons wonen.

https://www.onstweedethuis.nl/informatie-corona


ACTUELE CIJFERS 
WEEK 1-7 FEBRUARI 

De locatiemanager informeert het netwerk 

over een actuele besmetting op de locatie.

OPROEP VAN DE CEFARA

Dringend verzoek aan de families: 
Blijf in jouw bubbel. 

Zeker nu eerdaags veel cliënten die wonen bij Ons Tweede 

Thuis de 2de vaccinatie krijgen, beginnen velen van hen te 

denken dat alles weer kan en mag. Maar helaas, zover is het 

nog steeds niet!

Want ook al is uw familielid eerdaags gevaccineerd, dan 

kunnen de medewerkers nog ziek worden, evenals alle 

andere familieleden. Wij moeten dus blijven denken aan de 

gezondheid van onze cliënten en die van de medewerkers. 

Daarom doen wij dit dringende verzoek: blijf natuurlijk actief 

bij uw familielid, maar doe dat zoveel mogelijk vanuit die 

bubbel. Blijf dus de preventieve maatregelen hanteren, zoals 

handen wassen en mondkapjes. En vermijd voorlopig nog 

activiteiten waar vele anderen komen, zoals in winkelcentra, 

bij ver-weg families op bezoek enz. En de bezoekregel 

van 1 gast per cliënt helpt daar goed bij. Dus ook als u zelf 

op bezoek gaat op de woning van uw familielid. Want dat 

verkleint het risico van besmettingen. Want let wel: uw 

familielid is eigenlijk een familielid van ons allemaal en wij 

willen dat iedereen gezond blijft!

Robert Verberg, voorzitter Cefara.

3 medewerkers en

1 cliënt positief getest

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
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JE HEBT JE TWEEDE PRIK 
GEHAD & EN NU?  
Om de cliënten zo goed mogelijk te informeren 

wat het betekent nadat je de tweede prik heb 

gehad, hebben we verschillende informatie 

gemaakt om dit te verduidelijken. 

Iedere cliënt krijgt na de tweede prik een folder 

met de regels. Ook op de woonlocaties zijn posters 

met de regels aanwezig en op social media delen 

we de informatie in een filmpje. Begeleiders 

helpen de cliënten de regels te begrijpen. 

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.

IN GESPREK MET KLANKBORDGROEP
Periodiek gaat de bestuurder Roel de Bruijn in gesprek met klankbord-

groepen. Op 2 februari was de klankbordgroep met verwanten. In dit 

overleg is gedeeld hoe Ons Tweede Thuis zich voorbereidt op corona-

uitbraken. De klankbordgroep stelt vragen en geeft feedback. 

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

