
VOORLOPIG LAATSTE NIEUWSBRIEF
Dit is de laatste nieuwsbrief van corona nieuws. 

Bij Ons Tweede Thuis is corona al geruime tijd onder controle.

Vandaar dat de crisis organisatie wordt afgeschaald. En dat 

betekent ook dat dit voorlopig de laatste nieuwsbrief 

is. Uiteraard blijven we wel alle actuele informatie 

direct op de website plaatsen. 

TIP: check regelmatig de website 

www.onstweedethuis.nl

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

PREVENTIEKAART 
In de preventiekaart staan alle punten beschreven 

wat de aanpak is van Ons Tweede Thuis

ACTUELE CIJFERS WEEK 15 - 19 MAART 
We hebben geen positief geteste mensen op dit moment.
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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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http://www.onstweedethuis.nl
https://www.onstweedethuis.nl/wp-content/uploads/sites/9/2021/03/routekaart-15-maart.pdf


VACCINATIE CLIËNTEN

Inmiddels zijn alle cliënten die bij Ons Tweede Thuis wonen 

gevaccineerd voor de eerste prik. Als ze dit zelf willen 

natuurlijk. Het merendeel van de cliënten die bij ons wonen 

zijn al 2× geprikt. Cliënten die alleen dagbesteding hebben of 

ambulante ondersteuning krijgen, krijgen een oproep via de 

huisarts of rechtstreeks een uitnodiging van de rijksoverheid.

TESTEN VANAF 1 APRIL
Testen via de GGD

Vanaf 1 april: 

• medewerkers

• leerlingen/stagiaires

• cliënten die niet bij ons wonen 

• vrijwilligers

• familie en verwanten

Testen Ons Tweede Thuis

• cliënten die bij ons wonen 

Op de eigen woonlocatie via de specialistisch 

verpleegkundige. Aanmelden voor testen is verplicht.
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BEZOEK 

Vanaf 16 maart geldt de regel twee bezoekers per cliënt 

per dag. We maken hierin geen onderscheid tussen wel 

of niet gevaccineerde cliënten. Omdat dit praktisch niet 

uitvoerbaar is en we het belang van 1 duidelijke regel voor 

de hele organisatie voorop stellen. Uiteraard is het wel 

van belang dat de bezoekregels en de corona preventie 

maatregelen strikt blijven gelden.

Bezoekregels

• Bezoek is voor iedere cliënt mogelijk

• Bezoek draagt preventief een medisch mondkapje

• Per cliënt zijn 2 bezoekers per dag mogelijk

• 1,5 afstand bewaren tot elkaar is de belangrijkste regel

• Bezoek is op afspraak

• Bezoekers zijn klachtenvrij

• Bezoek komt niet in de buurt van andere cliënten en blijft  

 op 1,5 meter van medewerkers en vice versa

• Bij voorkeur vindt bezoek plaats in de eigen ruimte van  

 de bewoner of buiten. De ruimte maken we na het  

 bezoek schoon

• Bezoekers gebruiken sanitair dat de begeleiding heeft  

 aangewezen. Dit sanitair maken we na bezoek schoon

• Bezoekers maken geen gebruik van gemeenschappelijke  

 ruimtes zoals een keuken

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
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