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CORONA ROUTEKAART
De stappen in de routekaart kunnen we alleen samen zetten.
Door met elkaar per onderwerp afspraken te maken over wat, wanneer, met wie en hoe.

BEZOEK

DAGINVULLING
OF WERK

ONDERSTEUNING

LOGEREN

Van af 1 j un i
Alle cliënten ontvangen
een vorm van veilig
bezoek. Dit is maatwerk.

Vanaf 1 juni
Kinderen ouder dan 12
jaar kunnen naar
kinderdienstencentra.

Vanaf 1 juni
Ambulante begeleiding
breidt contactmomenten
voorzichtig uit

Va na f 15 juni
Kinderen jonger dan 18
jaar kunnen bij familie
logeren

De kapper of de pedicure
mogen op locatie komen

Alle cliënten hebben een
vorm van dagbesteding.
Op de woning,
op afstand of op een
dagbestedingslocatie

Vanaf 15 juni
Behandelingen op
kindercentra starten

Va na f 1 juli
Cliënten kunnen bij
familie logeren

Vanaf 1 juli
Restaurants/groepsruimtes
open op woonlocaties

Cliënten die thuis wonen
kunnen bij Ons Tweede
Thuis logeren

Behandelingen zijn
mogelijk voor alle cliënten

SPORT/VRIJE TIJD

Vanaf 15 juli
Vrijwilligers zijn welkom

Va na f 1 juni
We sporten buiten

Vanaf 1 se pte mbe r
Restaurants zijn open
voor cliënten die niet bij
ons wonen

Reizen: wandel of fiets
en mijd het OV of maak
gebruik van eigen auto

Vrijwilligers mogen
binnen 1,5 meter afstand
ondersteunen.

Va na f 1 juli
Ga op vakantie in eigen
land en hanteer de
basisgregels

Van af 15 j un i
Kinderen jonger dan 18
jaar kunnen familie thuis
bezoeken
Van af 1 j ul i
Cliënten kunnen familie
thuis bezoeken
Alle cliënten kunnen
bezoek ontvangen binnen
anderhalve meter van
vaste personen

onstweedethuis.nl

Cliënten kunnen weer
naar hun werk

Bij een nieuwe corona-uitbraak op een locatie moeten we direct maatregelen treffen.
Toezeggingen voor bezoek, opstart, terugkeer of uitbreiding, zijn dus onder voorwaarde. We passen onze stappen aan als overheidsrichtlijnen veranderen.

