
Houd 1,5 meter afstand
Reinig regelmatig uw handen
Blijf thuis bij klachten en laat u testen

Onderstaand stappenplan kan alleen in praktijk worden gebracht
indien de basis maatregelen tegen Corona in acht worden
genomen:

Disclaimer: Dit stappenplan is onder voorbehoud van het
aantal COVID-19 besmettingen en de landelijke maatregelen. 

Bewoners:
• Mogen maximaal 2 keer per
dag 2 bezoekers ontvangen
• Mogen in de avonduren
samen in de aangewezen

ruimten doorbrengen
• Mogen gebruik maken van

het terras tussen 12:00 -
18:00 uur met maximaal 2
bezoekers en vanaf 19 mei

op de reguliere
openingstijden van het

restaurant.

Activiteiten: 
• Zingen wordt weer

toegestaan onder
begeleiding van de
muziektherapeut of

welzijnsmedewerker 
• Kerkdiensten mogen weer

plaatsvinden op onze 
 locaties

• Een groepsgrootte van 35
bewoners wordt toegestaan
mits de ruimte dit toelaat. 
• Vrijwilligers zijn (2 weken

nadat zij hun vaccinatie
hebben ontvangen) welkom

Stappenplan voor versoepeling van de coronamaatregelen

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4

Medewerkers:
• Noodzakelijke scholingen

zijn toegestaan in kleine
groepen

• Alle andere bijeenkomsten
en werkoverleggen worden

georganiseerd via Zoom

Bewoners:
• Vanaf 1 juni  selfservice

triage (dus zonder
begeleiding van de triagist)
waarbij bezoekers zelf nog
wel een gezondheidscheck

dienen in te vullen.

Activiteiten: 
• Om externe bezoekers van

de welzijnsactiviteiten
tegemoet te komen, worden

buitenactiviteiten
georganiseerd voor deze

doelgroep. Uiteraard wordt
er rekening gehouden met
de weersomstandigheden.
Externe bezoekers vullen

voorafgaand aan de activiteit
de gezondheidschecklist in.

Bewoners: 
• Mogen maximaal 6
bezoekers ontvangen

• Mogen gebruik maken van
het terras op de normale

openingstijden samen met 2
bezoekers

• Mogen weer gebruik maken
van onze restaurants op

locatie op de normale
openingstijden met 2

bezoekers
• Extramurale cliënten of

externe bezoekers zijn weer
welkom op de terrassen en in

de restaurants
• Bezoekers hoeven geen
triage meer te doorlopen

voorafgaand bij een bezoek
aan de afdeling. Triage is nog

wel van toepassing op het
terras en in het restaurant.

Activiteiten:
• Na triage mogen

extramurale cliënten en
externe bezoekers weer

deelnemen aan onze
activiteiten op locatie.

• Groepen externe bezoekers
(bijvoorbeeld clienten raden)
zijn welkom om op locatie te

overleggen.

Medewerkers: 
• Scholingen zijn fysiek weer

mogelijk.

Bewoners:
• Mogen maximaal 8
bezoekers ontvangen

(verspreid over de dag of
samen op het terras)

• Hoeven geen mondkapje
meer te dragen op onze

locaties, ook de bezoekers
hoeven geen mondkapje te

dragen.
• Bezoek in de woonkamers

is niet toegestaan.

Activiteiten:
• Een groepsgrootte van 50
bewoners wordt toegestaan
mits de ruimte dit toelaat.

Medewerkers:
• Naast scholingen zijn

werkoverleggen fysiek weer
mogelijk.

• Mondkapjes hoeven alleen
bij intensieve zorgmomenten
gedragen te worden (zoals bij

volledige ADL of aerosol
vormende zorgmomenten).
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