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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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PERSCONFERENTIE 8 DECEMBER 
Tijdens de persconferentie van 8 december maakte het 
kabinet bekend dat de huidige maatregelen om corona te 
bestrijden blijven gelden. 
Dit houdt in dat ook de routekaart van Ons Tweede Thuis 
nog van kracht is. 

CORONA VACCINATIE
Als alles meezit, krijgen begin januari in 

Nederland de eerste mensen het vaccin 

tegen het coronavirus.

Het is al bekend gemaakt dat de vaccinatie begint 

met zorgmedewerkers. Gevolgd door vaccinatie van 

kwetsbare ouderen en mensen met een beperking. 

Uiteraard volgen wij deze informatie op de voet. Zo 

is Ons Tweede Thuis vertegenwoordigd

in de werkgroep vaccinatie en de werkgroep 

communicatie vanuit de VGN. De VGN heeft op haar 

beurt weer contact met VWS en RIVM. Op deze 

manier zorgen we samen voor heldere informatie 

en snelheid in vaccineren vanaf het moment dat het 

kan. Ook start vanaf 14 december een werkgroep 

corona vaccinatie bij Ons Tweede Thuis. Dit is een 

werkgroep die actief aan de slag gaat met het 

vraagstuk en communicatie van vaccinatie.

ACTUELE CIJFERS 
week 7-13 december 

De locatiemanager informeert het netwerk 

over een actuele besmetting op de locatie.

1 cliënt en 1 medewerker

zijn positief getest 

VOLGENDE EDITIE 
CORONA NIEUWS
Vanwege de feestdagen verschijnt 

de eerstvolgende corona editie op 

donderdag 24 december 2020

https://onstweedethuis11.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/Routekaart-Ons-Tweede-Thuis.aspx


EIGEN CORONA 
TESTSTRAAT 
Bij klachten testen we onze eigen medewerkers 

via de teststraat van Ons Tweede Thuis. Cliënten 

die bij ons wonen testen we ook zelf via de 

specialistisch verpleegkundigen op de woning. 

Ook tijdens de feestdagen gaat het testen 

gewoon door. 

Concreet betekent dit:

Testen zoals normaal op 24, 25, 26, 31 december 

en 1 januari.

Zondag 27: wordt er niet getest (we testen nooit 

op zondag) uitslagen worden wel doorgebeld.
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groep mensen die ondersteuning krijgt van Ons Tweede Thuis. 

Mocht dit het geval zijn dan geldt het volgende:

Het kan zijn dat een cliënt in de uitzondering valt en dus 

geen mondkapje hoeft te dragen. Dan heeft de cliënt wel 

een bewijs nodig hiervoor. Dit bewijs kan de locatiemanager 

afgeven na nauw overleg met cliënt, begeleider en familie. 

Medisch mondkapje voor medewerkers  
op de locatie
Bij Ons Tweede Thuis dragen medewerkers een medisch 

mondkapje op de locaties, zo ook onze bezoekers en onze 

vrijwilligers. Het juist dragen van een medisch mondkapje 

voorkomt kans op besmetting. 

Cliënten dragen in hun eigen woning geen 
mondkapje, tenzij ze dit zelf willen.
Op sommige locaties, denk aan appartement wonen dragen 

de cliënten wel een mondkapje op bijvoorbeeld de gangen. 

Deze informatie deelt de locatie zelf met de bewoners. En dit 

kan dus per locatie verschillen.

Waar moet ik een mondkapje op?
Een mondkapje is verplicht op de volgende plekken:

• Openbare plekken die binnen zijn. 

 Zoals musea, winkels, restaurants en theaters.

• Scholen en onderwijsinstellingen. 

 Zoals middelbare scholen, hogescholen en  

 universiteiten. Maar niet op basisscholen.

• Bij contactberoepen. 

 Zoals bij de kapper en de fysiotherapeut.

• In het openbaar vervoer.  

 Ook op de perrons en bij de haltes.

• Tijdens vervoer met een touringcar; en

• In het vliegtuig en op luchthavens.

Uitzonderingen voor dragen mondkapje
Er geldt een uitzondering voor mensen die vanwege 

hun beperking of ziekte geen mondkapje kunnen 

dragen. Het kan zowel om zichtbare, als onzichtbare 

beperkingen of ziektes gaan. Dit geldt voor een kleine 

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.

KLANKBORDGROEP VERWANTEN 
Regelmatig overlegt de bestuurder met een klankbordgroep 

verwanten en een klankbordgroep cliënten over de corona 

crisis. Op 9 december ging bestuurder Roel de Bruijn en Elize 

Middelhoven hoofd behandeling 

in gesprek met de klankbordgroep 

verwanten over de komende corona 

vaccinatie. Familieleden willen actief 

hun bijdrage leveren hieraan en pleiten 

voor vaccinatie. Juist omdat dan nauw 

contact en knuffelen weer mogelijk is. 

En dat is van onschatbare waarde. 

MONDKAPJESPLICHT PER 1 DECEMBER 2020
Vanaf 1 december is het dragen van een mondkapje verplicht in alle openbare publieke ruimtes 
vanaf 13 jaar. Dat geldt dus ook voor cliënten als ze bijvoorbeeld boodschappen gaan doen. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/mondkapjes/openbare-ruimte
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/mondkapjes/onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/mondkapjes/contactberoepen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/mondkapjes/verkeer-en-openbaar-vervoer
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/mondkapjes/verkeer-en-openbaar-vervoer
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/mondkapjes/vliegtuig
mailto:corona%40onstweedethuis.nl%20?subject=

