
LANDELIJKE MAATREGELEN
In de persconferentie van 23 februari kondigde minister president Rutte aan dat 

de lockdown en de avondklok van kracht blijven. Wel zijn vanaf begin maart onder 

strikte voorwaarden de volgende verruimingen mogelijk:

 het voortgezet en middelbaar onderwijs is vanaf 1 maart weer open

 buitensport in teamverband voor jongeren van 18 tot en met 26 jaar  

 is mogelijk vanaf 3 maart

 de contactberoepen zoals kappers en pedicures zijn vanaf 3 maart  

 weer toegestaan

 winkelen op afspraak is mogelijk vanaf 3 maart 

Op 8 maart staat er een nieuwe persconferentie gepland en dan horen we van het 

kabinet welke maatregelen gaan gelden vanaf 16 maart. Na de persconferentie 

delen we procesinformatie op het internet. En vanaf half maart hebben we de 

maatregelen en mogelijke verruimingen concreet gemaakt voor Ons Tweede Thuis. 

TIP: houd de website in de gaten.

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 1 - 7 MAART 

De locatiemanager informeert het netwerk 

over een actuele besmetting op de locatie.

1 cliënt en

3 medewerkers 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.

5 maart 2021
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https://www.onstweedethuis.nl/informatie-corona/


STILTE VOOR DE STORM
We houden ons goed aan de basisregels en het aantal 

besmettingen binnen Ons Tweede Thuis is laag. Ook zijn veel 

cliënten gevaccineerd en worden medewerkers gevaccineerd. 

Toch hebben we een plan klaarliggen wat te doen als er 

een golf aan besmettingen komt onder zowel cliënten als 

medewerkers. Met als effect veel zieke mensen onder beide 

groepen. Dat de zorg doorgaat is dan de hoogte prioriteit. 

En dat kan betekenen dat we familie vragen in dit uiterste 

geval een tandje bij te zetten. Ook kan dit dan betekenen dat 

sommige afspraken tijdelijk niet meer kunnen zoals op bezoek 

komen of logeren. De locatiemanager stemt hierover af met 

de locatieraden hoe dit plan er voor de eigen locatie uitziet en 

hoe dit zo goed en veilig mogelijk gaat. 

Lockdown duurt tot tenminste 15 maart 2021

Avondklok
De medewerkers van Ons Tweede Thuis zijn in het 

bezit van een werkgeversverklaring.

Bezoekregels 
Per cliënt is 1 bezoeker per dag mogelijk. Bij 

voorkeur is het dezelfde bezoeker.

Preventiekaart
In de preventiekaart staan alle punten beschreven 

wat de aanpak is van Ons Tweede Thuis

Vaccinatie
De meeste cliënten die bij ons wonen zijn reeds 2× geprikt. Veel 

medewerkers hebben al een eerste prik gehad of hebben de 

afspraak staan hiervoor. Vaccinatie is een vrije keuze.

Wanneer zijn de andere cliënten aan de beurt  
voor 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.
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VERRUIMINGEN  
Ook voor onze cliënten is 

bijvoorbeeld een bezoek aan de 

kapper of pedicure weer mogelijk. 

Net zoals winkelen op afspraak. 

En sport een cliënt in de leeftijd van 

18-26 jaar in teamverband buiten dan volgt de 

uitnodiging hiervoor van de sportvereniging 

vanzelf. Dit geldt ook voor cliënten die onderwijs 

volgen. Onze medewerkers helpen cliënten de 

verruimingen goed te begrijpen en hoe zij hier 

veilig gebruik van kunnen maken. En dat 

deze verruimingen alleen mogelijk  

zijn als je de basisregels volgt. 

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.onstweedethuis.nl/wp-content/uploads/sites/9/2021/03/routekaart-25-FEBRUARI.pdf
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