Coronavirus update vrijwilligers
Donderdag 30 juli
Beste vrijwilliger,

Onderwerpen in de update van 30 juli:
 Toenemend aantal besmetting in Nederland
 Geen besmettingen, wel verdenkingen
 Terugkomst van oranje vakantieland

Het coronakernteam vergadert volgende
week op dinsdag en, indien nodig, op
donderdag.
In deze updates vermelden we de actuele maatregelen en onderwerpen waar veel vragen
over worden gesteld. Let op dat je de juiste, nieuwste versie leest.

Toenemend aantal besmettingen in Nederland: houd je aan de maatregelen
Tijdens een ingelaste persconferentie op woensdag 22 juli jl. heeft minister van Justitie
Grapperhaus alle Nederlanders op het hart gedrukt zich te houden aan de landelijk gestelde
coronamaatregelen. Dit naar aanleiding van een flinke toename van het aantal besmettingen.
Het advies blijft:

-

Houd voldoende afstand van elkaar (minimaal 1,5 meter)
Was regelmatig uw handen met water en zeep
Vermijd drukke plekken

Ook binnen onze locaties willen we uiteraard besmettingen voorkomen, daarom brengen we
deze regels bij iedereen weer even onder de aandacht.

Geen cliënten besmet met het coronavirus, soms zijn er wel verdenkingen
Momenteel zijn er geen cliënten besmet met het coronavirus. Helaas zijn er op locaties wel
af en toe verdenkingen, omdat er dan toch een cliënt is met klachten. De betreffende cliënt
wordt dan geïsoleerd verzorgd en getest. Vanaf het moment van de verdenking tot aan de
uitslag van de test wordt gebruik gemaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen en wordt
de bezoekregeling voor de afdeling/woning/locatie (dit gaat in overleg met de manager zorg)
stop gezet.

Kom je terug van vakantie uit een ‘oranje’ gebied?
Indien een land is aangeduid met ‘oranje’ (vakantiereizen afgeraden) of ‘rood’ (niet reizen),
dan raadt de overheid het sterk af om deze landen te bezoeken. Op dit moment komt het
voor dat ook landen of gebieden met een ‘geel’ advies ineens veranderen in ‘oranje’, zoals
Kroatië en Barcelona. De situatie rond het coronavirus in een land/gebied kan dus elk
moment veranderen.
Als je op vakantie gaat naar een ‘geel’ land, dan hoef je bij terugkeer niet in quarantaine.
Wanneer je naar een vakantieland bent geweest, waar code ‘oranje’ geldt, of het
vakantieland wordt tijdens jouw verblijf ‘oranje’, dan moet je bij terugkomst twee weken in
thuisquarantaine.
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Heb je nog vakantieplannen en wil je naar het buitenland? Dan is het aan te raden eerst
kennis te nemen van de status van jouw bestemming. Dat kan je doen op de website:
www.nederlandwereldwijd.nl.
Wij vragen je deze overheidsregels in gedachten te houden, wanneer je een van onze
locaties bezoekt.

Vragen?
Heb je vragen over het coronavirus? Kijk dan op de website van het RIVM
(www.rivm.nl/coronavirus) Hier vind je alle actuele informatie. Heb je vragen over het
coronavirus in relatie tot je werk? Stuur dan een mail naar corona@lyvore.nl,
corona@debilthuysen.nl of corona@iszdebrug.nl.
Je kunt ook bellen naar 033 46 00 507.
Op werkdagen zijn zij bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur.
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