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Landelijk zitten we in een tweede golf van het coronavirus. Er zijn landelijk extra maatregelen ingegaan. 

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 bewoners en het netwerk.  
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ROUTEKAART

Tijdens de persconferentie van 17 november 
kondigde het kabinet met ingang van 19 
november weer wat versoepelingen aan. 
Zo zijn zwembaden en musea weer open. 
Uiteraard heeft Ons Tweede Thuis deze 
informatie ook weer vertaald naar de eigen 
routekaart van Ons Tweede Thuis.

Bekijk hier de routekaart van Ons Tweede 
Thuis.

MONDKAPJE VERPLICHT 
VANAF 1 DECEMBER 

Om verspreiding van het coronavirus tegen 

te gaan, gaat het kabinet het dragen van een 

mondkapje in onder andere winkels, musea, 

restaurants en theaters vanaf 1 december 

verplichten. De mondkapjesplicht geldt voor 

iedereen van 13 jaar en ouder. Wie de regel niet 

naleeft, riskeert een boete van 95 euro. 

De begeleiders zullen cliënten goed informeren over deze verplichting 

en hen helpen herinneren een mondkapje bij zich te hebben. 

Ons Tweede Thuis valt als zorgorganisatie niet onder een openbare 

publieke ruimte. Maar binnen alle locaties van Ons Tweede Thuis is 

het preventief gebruik van een mondkapje al sinds eind september 

ingevoerd. Dat geldt ook voor bezoek en vrijwilligers. Cliënten gebruiken 

in principe geen mondkapje op de locatie (tenzij ze dat zelf prettig 

vinden).

ACTUELE CIJFERS 
week 16-22 november 

De locatiemanager informeert het netwerk 

over een actuele besmetting op de locatie.

1 bewoner en 

12 medewerkers positief getest 

https://www.onstweedethuis.nl/update-maatregelen-coronavirus/
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Was je handen

‘Dakpannetjes’ naar 
beneden

Pak bij de lussen

Niet aanrakenDruk goed aan  
bij je neus

Bedek je neus en kin

PREVENTIEF GEBRUIK MONDKAPJE

Bij Ons Tweede Thuis dragen de medewerkers en de 
vrijwilligers een medisch mondkapje. Deze mondkapjes 
verstrekken wij ook aan bezoekers. 
Cliënten dragen geen mondkapje op de locaties. 
Hieronder nog even de tips voor het juist gebruik van een 
mondkapje.

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.

ONDERZOEK 
SNELTESTEN

De ‘doe-het-zelf’ sneltest komt er aan. Om 

te weten of de sneltest echt betrouwbaar 

is en hoe het zelf afnemen van de test 

wordt ervaren, wordt er onderzoek in de 

praktijk gedaan. Bij Ons Tweede Thuis 

doen we daar graag aan mee. Een sneltest 

duurt 15 minuten en na de uitslag weten 

collega’s meteen of ze aan het werk kunnen. 

Medewerkers kunnen meedoen aan het 

onderzoek als ze klachten hebben en naar 

onze eigen teststraat gaan. Het onderzoek 

is een samenwerking tussen meerdere 

ziekenhuizen, zorginstellingen, Microvida en 

het ministerie van VWS.

We wachten na de pilotperiode de 

onderzoeksresultaten af en hopen dat 

de sneltesten ons in de nabije toekomst 

kunnen helpen om nog sneller de uitslag 

van een corona test te weten voor zowel 

medewerkers als cliënten.
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