
HET VIEREN VAN DE FEESTDAGEN – 
BLIJF ZOVEEL MOGELIJK THUIS
Ook tijdens kerst en oud en nieuw is het belangrijk dat we ons aan 
de landelijke regels houden. Dit houdt in: 

• Blijf zoveel mogelijk thuis

• Ga je bij anderen op bezoek? Of krijg je bezoek?

         Doe dan eerst een zelftest.

• Ontvang thuis niet meer dan 4 gasten per dag

• Ga maximaal 1 keer per dag op bezoek

• Houd altijd anderhalve meter afstand

• Meer info zie het overzicht van de Rijksoverheid

Klik hier voor een overzicht van de maatregelen. 

BASISREGELS

Afstand houden

Handen wassen 

Mondkapjes op

Vermijd drukte

Nies in je elleboog

Klachten? Blijf thuis

en laat je testen

Goed ventileren

LANDELIJKE MAATREGELEN
Op dinsdag 14 december was er weer een persconferentie.
 
Het kabinet verlengt de huidige maatregelen tot en met 
14 januari 2022. 

Kijk op de site van de Rijksoverheid voor het complete overzicht. 
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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.

17 december 2021

16e EDITIE



ACTUELE CIJFERS 6-19 DECEMBER 2021

16 medewerkers
10 cliënten 

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

BOOSTERPRIKKEN
In de persconferentie van 14 december 
gaf het kabinet aan landelijk de 
boostervaccinaties te versnellen. 

Bij Ons Tweede Thuis zijn we al klaar! 

Tussen 25 november en 17 december hebben al onze 
medewerkers en cliënten die onze ondersteuning 
krijgen, de mogelijkheid gehad voor de boosterprik. 
In totaal zijn 1400 cliënten en 1200 medewerkers 
geprikt door het boosterteam van Ons Tweede Thuis. 

REGISTRATIE RIVM 
EN KOPPELING CORONA-CHECK APP
In de periode 25 november tot en met 17 december 
zijn de boosterprikdagen geweest binnen Ons Tweede 
Thuis. Vanaf 21 december draagt Ons Tweede Thuis de 
registratiegegevens over aan het RIVM als de persoon daar 
toestemming voor heeft gegeven. Na verwerking door het 
RIVM kan die boostervaccinatie worden toegevoegd in de 
corona check-app of worden uitgeprint via Mijn RIVM.   
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FIJNE FEESTDAGEN
“We zijn 2021 gestart in een strenge corona lockdown 
met een avondklok. En landelijk eindigen we helaas met 
veel besmettingen. Het was al weer een heftig jaar. 

Door de veerkracht van alle mensen bij Ons 
Tweede Thuis komen we ook weer door deze 
corona-golf heen. 

Dat is hartverwarmend. Waar wij als organisatie voor staan 
is een goed leven voor mensen met een beperking en een 
veilige en goede werkplek voor onze medewerkers. Dat 
gaan we ook in 2022 mee verder. Met goede aandacht, 
goede zorg en goede waardering maken we samen van 
Ons Tweede Thuis een fijne plek om te leven én om te 
werken. Ik wens een ieder fijne en warme feestdagen 
toe.”

Roel de Bruijn
bestuurder

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


