
LANDELIJKE MAATREGELEN

Op vrijdag 26 november 2021 was er een 

persconferentie. De huidige maatregelen zijn erop 

gericht om de besmettingen omlaag te krijgen. 

Deze corona-maatregelen gelden in ieder geval 

tot 19 december 2021. 

Op 14 december 2021  

is er een nieuwe  

persconferentie.

TESTEN VAN CLIËNTEN EN MEDEWERKERS

De GGD teststraten draaien op volle toeren. In 2020 had 

Ons Tweede Thuis een eigen teststraat. Dat werkte goed. 

Dus zijn we hier ook weer mee gestart. Nu net iets anders: 

Ons Tweede Thuis heeft eigen PCR-testapparaten. Cliënten 

en ook medewerkers kunnen getest worden op de eigen 

locatie waarna de testmonsters snel worden vervoerd naar 

het testapparaat. Collega’s zijn opgeleid om de testanalyse 

te doen en dezelfde dag is er nog de uitslag. 

BOOSTERPRIKKEN

De boosterprik verbetert de werking van de eerdere 

corona-vaccinaties. Het boosterprikken binnen Ons 

Tweede Thuis draait op volle toeren. Ons Tweede 

Thuis biedt alle cliënten die ondersteuning krijgen 

van Ons Tweede Thuis de mogelijkheid aan om 

de boosterprik te halen. Iedere cliënt krijgt een 

uitnodiging: of je nu bij ons woont, dagbesteding 

hebt of ambulante zorg. Zo hebben 750 cliënten de 

boosterprik al gehad. Ook zijn we vanaf 2 december 

gestart met het aanbieden van de boosterprik voor 

medewerkers. Hiervoor is veel animo. 

Klik hier voor een 
overzicht van de 
maatregelen 

De boosterprik is een vrije keuze 

En de volgende stappen gelden:

Wil je de prik?

Geef je toestemming en dit leggen we vast in het ECD

Voorbereiding op de prik, navraag bij huisarts of je de 

prik mag krijgen

Dag van prikken: de prik wordt gezet in de bovenarm 

en na het prikken kan de plek op de bovenarm rood 

en gevoelig aanvoelen
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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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CORONA-ORGANISATIE

De corona-crisisorganisatie draait binnen Ons Tweede Thuis op volle 

toeren vanaf november. We doen er alles aan binnen onze eigen invloed 

om het risico op besmetting zo laag mogelijk te houden. En als er wel 

besmettingen zijn, dan moet de zorg en begeleiding doorgaan. En dat 

lukt.

De corona-crisisorganisatie in het kort

De crisisorganisatie bestaat uit een stuurgroep en verschillende 

werkgroepen (testen, boosterprik en mobiliteit). Deze organisatie 

ondersteunt de locaties. De bestuurder staat naast de stuurgroep en 

gaat regelmatig in gesprek met de diverse klankbordgroepen van 

medewerkers en verwanten om zo samen de corona-koers te toetsen. 

En ook de locaties hebben nauw contact met hun locatieraden en 

overleggen in geval van een corona-uitbraak. 

GGD advies

De GGD helpt ons met advies bij besmette locaties. De GGD bezoekt 

deze locaties en geeft aan wat goed gaat en wat beter kan. De 

verbeteringen voeren we direct door. Daar zijn we heel blij mee. 

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? Laat je 

 testen en blijf thuis

 Goed ventileren en 

 schoonmaken

ACTUELE CIJFERS   |   29 NOVEMBER - 5 DECEMBER

28 medewerkers en 14 cliënten zijn positief getest op corona.

De besmettingen zijn verdeeld over diverse locaties.

De locatiemanager informeert het netwerk over een actuele besmetting op de locatie
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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 veiligheids-

regio 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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