
Beste vrijwilliger, 
 
Gistermiddag zijn er door de overheid nieuwe maatregelen aangekondigd tegen de verspreiding van 
het coronavirus. Uiteraard is hier binnen De Twentse Zorgcentra aandacht voor: wij volgen deze 
aangekondigde maatregelen. We geven een toelichting. 
 
Wel of niet werken? 
Voor iedereen in Nederland geldt: blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of 
koorts. Dit geldt dus ook voor u als vrijwilliger. 
 
Vermijd sociaal contact 
Wij roepen iedereen op om hier gevolg aan te geven. Neem uw verantwoordelijkheid en blijf zoveel 
mogelijk thuis. Wij willen geen bezoekverbod afgeven, maar willen alleen de risico’s beperken.  

 
Bijeenkomsten afgelast tot 1 april 
Binnen De Twentse Zorgcentra worden alle bijeenkomsten voor medewerkers en cliënten afgelast. 
Ook overige activiteiten zoals de Open dag, van contact naar contract, kenniscafé, trainingen vanuit 
Leren en Ontwikkelen, kerkdiensten en activiteiten vanuit Recreatie worden afgelast. Alleen 
activiteiten die vanwege continuïteit van zorg doorgang moeten vinden en activiteiten op 
huiskamerniveau, kunnen doorgaan.  
 
Vakantie/reizen 
Wij vragen onze vrijwilligers dringend om niet naar het buitenland te reizen, zoals de landelijke 
richtlijnen aangeven. Als hierdoor iets geannuleerd moet worden, dan is dit voor eigen kosten. 
 
Informatie over dagbesteding 
Alle dagbesteding gaat vooralsnog gewoon door. Dagbestedingslocaties die bezoekers ontvangen, 
worden gesloten voor bezoekers. U kunt hier dus niet meer op bezoek gaan. 
 
Restaurants 
Vanaf zaterdag 14 maart zijn de restaurants op de LosserHof, ’t Bouwhuis en de ColckHof gesloten 
voor alle bezoekers en medewerkers. De cliënten die hier werken, kunnen wel gewoon komen voor 
dagbesteding. De supermarkthoek op ‘t Bouwhuis en de LosserHof blijft geopend voor cliënten. 
 
Hygiëne 
We wijzen er nogmaals op dat er geen reden is voor paniek, maar vragen u uit voorzorg de 
hygiënemaatregelen (met name handhygiëne) nog scherper in acht te nemen. Bekijk hier de tips voor 
handreiniging. 
 
Andere vragen? 
Mocht u vragen hebben over andere onderwerpen, kijk dan eerst op de website van het RIVM. Wij 
volgen als organisatie de richtlijnen die daar gegeven worden. Komt u er niet uit, mail dan 
naar corona@detwentsezorgcentra.nl. 
 
Als u vermoedt dat u besmet bent met het coronavirus of mocht er sprake zijn van een acute situatie, 
neem dan contact op met telefoonnummer 088 430 4301 . Gebruik in alle andere gevallen het 
genoemde mailadres. 
 
Alle maatregelen gelden tot 31 maart 2020 of indien nodig langer en dienen ter preventie. Op dit 
moment is een besmetting binnen De Twentse Zorgcentra niet aan de orde. We hebben een 
continuïteitsplan voor het geval deze situatie zich wel voordoet. Als er sprake is van een 
besmetting, dan volgt verdere informatie. 

file://///corp.dtzc.nl/DTZC/Afdelingen/Algemeen/Digitaal%20Journaal/2020/1418BeleidHygiene&Infectiepreventie_Kaart_3.pdf
file://///corp.dtzc.nl/DTZC/Afdelingen/Algemeen/Digitaal%20Journaal/2020/1418BeleidHygiene&Infectiepreventie_Kaart_3.pdf
https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus
mailto:corona@detwentsezorgcentra.nl


 
Uiteraard houden we u op de hoogte. 
  
Met vriendelijke groet, 
raad van bestuur 
 
 
 


