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Beste bewoners en deelnemers, 

 

Hier is weer een nieuwsbrief voor jullie.  

Deze nieuwsbrief gaat over de 

persconferentie van minister Kuipers op 15 

februari.  

Er zijn nog steeds veel mensen besmet met 

corona.  

Toch kan er weer meer open.  

Vanaf vrijdag 18 februari en vrijdag 25 februari zijn er nieuwe regels. 

 

De onderwerpen van deze nieuwsbrief zijn: 

1. Basisregels 

2. Bezoek  

3. Restaurants 

4. Afstand houden 

5. Mondkapje 

6. Regels voor thuis blijven als je corona hebt 

7. Aantal besmettingen 

8. Inloopspreekuur  

 

We blijven nieuwsbrieven voor jullie maken. 

Ook als de coronacrisis voorbij is. 

Over een tijdje krijgen jullie weer een nieuwsbrief. 

 

Met vriendelijke groet, 

Annamiek van Dalen en Leontine Verhoeven, raad van bestuur  



 

1. Basisregels 
De volgende basisregels gelden in Nederland: 

- Was vaak en goed je handen. 

-  Hoest en nies in je elleboog, als je dat kunt. 

- Schud geen handen. 

-  Houd op drukke plekken 1,5 meter afstand van andere mensen, behalve van je 

huisgenoten. 

 Of draag een mondkapje. 

- Zorg voor voldoende frisse lucht in je kamer. 

- Blijf thuis en laat je testen bij klachten zoals verkoudheid. 

 Ook als je ingeënt bent. 

 Of een boosterprik hebt gehad. 

- Blijf thuis bij een positieve test en vermijd contact met anderen. 

 Ook als die anderen ingeënt zijn. 

Ook bij De Twentse Zorgcentra houden we ons nog steeds aan de basisregels. 

 

2. Bezoek  
Er waren regels voor het aantal mensen dat op bezoek mocht komen. 

Die regels zijn er nu niet meer. 

Dus je mag zoveel bezoek ontvangen als je wil. 

 

3. Restaurants  
De restaurants zijn weer open.  

In onze eigen restaurants heb jij geen coronatoegangsbewijs nodig.  

Medewerkers hebben ook geen coronatoegangsbewijs nodig. 

Alle andere bezoekers hebben wel een coronatoegangsbewijs nodig. 

Vanaf vrijdag 18 februari hoef je binnen geen mondkapje meer te dragen. 

Je mag ook weer vrij rondlopen zonder vaste zitplaats. 

Je hoeft ook geen 1,5 meter afstand meer te houden van andere mensen. 

Vanaf vrijdag 25 februari is er ook geen coronatoegangsbewijs meer nodig. 

 

4. Afstand houden 
Vanaf vrijdag 25 februari is het niet meer verplicht om 

1,5 meter afstand te houden. 

Maar het mag nog wel. 

Want sommige mensen vinden het fijn om afstand te 

houden. 

 



 

5. Mondkapje 
Vanaf vrijdag 25 februari is het niet meer verplicht om een mondkapje te 

dragen. 

Behalve in de bus of de trein, op het vliegveld en in het vliegtuig. 

Of als het ergens erg druk is. 

Maar het mag nog wel. 

 

6. Regels voor thuis blijven als je corona hebt 
Er zijn minder strenge regels voor het thuis blijven als je corona hebt.  

Je hoeft na een besmetting nog maar 5 dagen thuis te blijven. 

Maar je mag na die 5 dagen geen klachten meer hebben. 

De arts of praktijkverpleegkundige vertelt je of je thuis moet blijven. 

 

7. Aantal besmettingen 
Het aantal besmette medewerkers stijgt nog steeds.  

Ook zijn er een aantal cliënten besmet met corona. 

Gelukkig zijn de meeste cliënten en medewerkers niet zo ziek. 

Daar zijn we blij mee. 

 

8. Inloopspreekuur 
Vanaf 1 maart kun je naar het inloopspreekuur van de vertrouwenspersonen en 

klachtenfunctionaris.  

Soms ben je ergens niet helemaal tevreden over.  

Of je zit ergens mee.  

Wil je er met iemand over praten? 

Dan kun je terecht op het inloopspreekuur.  

Gratis en zonder afspraak. 

Je begeleider weet wanneer en waar het inloopspreekuur is. 

Ook komen er overal posters te hangen waar dit op staat. 

 


