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Routekaart coronamaatregelen

risiconiveau

De volgende basisregels gelden nog steeds:

1.  Houd 1,5 meter afstand van anderen. 

Behalve van huisgenoten.

2.  Was vaak je handen.

3.  Hoest en nies in je elleboog.

4.  Vermijd drukke plekken.

5.  Blijf thuis als je klachten hebt.

Basisregels
Er zijn drie risiconiveaus:
Niveau 1: WaakzaamNiveau 1: Waakzaam
Dit niveau geldt als er in de regio tussen 1 en 9 groepen in quarantaine zijn.Niveau 2: Zorgelijk tot ernstigNiveau 2: Zorgelijk tot ernstig
Dit niveau geldt als er in de regio tussen 10 en 19 groepen in quarantaine zijn.Dit niveau geldt ook als er problemen in de roosters ontstaan door zieke medewerkers.Niveau 3: Zeer ernstigNiveau 3: Zeer ernstig
Dit niveau geldt als er in de regio 20 of meer groepen in quarantaine zijn.

Risiconiveaus

Deze routekaart geldt zolang er corona is.

-  Deze routekaart geldt niet meer als er medicijnen tegen corona zijn.

-  Deze routekaart geldt voor de regio’s Almelo, Enschede en Losser. 

-  Dit betekent dat in verschillende regio’s verschillende maatregelen kunnen gelden.

-  Voor het netwerk Ambulant, Kind en Gezin maken we een aparte routekaart. 

-  Het risiconiveau bepalen we op basis van het aantal besmettingen of het aantal 

groepen dat in quarantaine is.

Over deze routekaart



Eenheden
-  Een eenheid bestaat uit maximaal drie gebouwen.

-  Dit kunnen woningen of andere gebouwen zijn.

-  De regiomanager bepaalt de indeling.

-  Iedere cliënt heeft 1 vorm van dagbesteding binnen 1 eenheid.

-  De regiomanager bepaalt hoe locaties buiten de zorgparken ingedeeld worden.

Bezoek
- Je kunt bezoek blijven ontvangen en zelf op bezoek gaan.

- Dit kan niet als jouw groep in quarantaine is.

- Per dag mogen er 3 vaste bezoekers komen op 1 moment.

- Bezoek ontvang je zoveel mogelijk op je eigen kamer.

- Bezoekers moeten vooraf een afspraak maken om te komen.

Extramurale dagbesteding

- Sommige cliënten wonen ergens anders. 

 Zij kunnen komen werken als er goede afspraken worden gemaakt.

Behandeling
- Alleen noodzakelijke behandelingen worden uitgevoerd.

Overig
-  Restaurants, winkels en zwembaden blijven open voor 

medewerkers, bewoners en deelnemers.
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Maatregelen risiconiveau 1: waakzaam



Verder gelden de volgende maatregelen
- Sommige begeleiders moeten op een andere groep gaan werken.- Het kan ook gebeuren dat er andere begeleiders op jouw groep komen werken.- Er wordt een ruimte geschikt gemaakt om zieke bewoners te verplegen.- Alleen acute behandelingen worden uitgevoerd.

Maatregelen risiconiveau 2: zorgelijk tot ernstig
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Eenheden (hetzelfde als bij niveau 1)

-   Een eenheid bestaat uit maximaal drie gebouwen.

-   Dit kunnen woningen of andere gebouwen zijn.

-   De regiomanager bepaalt de indeling.

-   Iedere cliënt heeft 1 vorm van dagbesteding binnen 1 eenheid.

-   De regiomanager bepaalt hoe locaties buiten de zorgparken ingedeeld worden.

Bezoek (hetzelfde als bij niveau 1)

-  Je kunt bezoek blijven ontvangen en zelf op bezoek gaan.

-  Dit kan niet als jouw groep in quarantaine is.

-  Per dag mogen er 3 vaste bezoekers komen op 1 moment.

-  Bezoek ontvang  je zoveel mogelijk op je eigen kamer.

-  Bezoekers moeten vooraf een afspraak maken om te komen.

Extramurale dagbesteding (hetzelfde als bij niveau 1)
-  Sommige cliënten wonen ergens anders. 

Zij kunnen komen werken als er goede 
afspraken worden gemaakt.

Overig (hetzelfde als bij niveau 1)
-  Restaurants, winkels en zwembaden blijven open  

voor medewerkers, bewoners en deelnemers.



De volgende maatregelen  
zijn hetzelfde als bij niveau 2:

- Begeleiders gaan misschien op andere groepen werken.

- Alleen acute behandelingen worden uitgevoerd.

Woning
- Alle woningen in de regio gaan dicht.

- De woning is de nieuwe eenheid.

- De regiomanager maakt afspraken met de buitenlocaties.

Bezoek
- Er is misschien minder bezoek mogelijk.

Zorg
- De ruimte om zieke bewoners te verplegen is klaar.

-  Bewoners van ’t Bouwhuis en van de LosserHof  
moeten op het terrein blijven.

Overig
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Maatregelen risiconiveau 3: zeer ernstig


