
Beste vrijwilliger, 
 
U ontvangt weer een nieuwsbrief met daarin informatie over het coronavirus. We bespreken in deze 
nieuwsbrief het aantal besmettingen binnen De Twentse Zorgcentra. Verder hebben we afgelopen 
maandag onze eigen teststraat voor medewerkers in gebruik genomen, zodat medewerkers sneller 
weten of ze weer aan het werk kunnen. Tenslotte informeren we u over ons besluit rondom het 
gebruik van mondmaskers. 
  
Met vriendelijke groet, 
Annamiek van Dalen en Leontine Verhoeven 
raad van bestuur 
 
------------------- 
Besmettingen binnen onze organisatie 
In de nieuwsbrief van 28 september hebben wij u gemeld dat er een aantal cliënten en/of 
medewerkers besmet was met het coronavirus op 4 verschillende locaties, verspreid binnen onze 
organisatie. Het ging hier in totaal om 6 personen. Inmiddels is dit aantal opgelopen en zijn er 
afgelopen week 5 besmette medewerkers bij gekomen, wederom verspreid over onze regio’s. In 
overleg met de GGD zijn passende maatregelen getroffen.  
 
Mondmaskerplicht binnen De Twentse Zorgcentra tot 1 november 2020 
Het kabinet geeft sinds vrijdag 2 oktober het dringende advies om mondkapjes te dragen in publieke 
toegankelijke binnenruimten. Een beheerder van een gebouw kan eigen regels stellen aan het 
toetreden van een gebouw. Dit kan ook een verplichting zijn tot het dragen van een mondkapje. 
 
Gehandicaptenzorginstellingen beslissen zelf op basis van de geldende richtlijnen of medewerkers 
en/of bezoekers mondkapjes moeten dragen. Cliënten van De Twentse Zorgcentra behoren tot een 
kwetsbare doelgroep, die wij optimaal willen beschermen tegen het coronavirus. Een medisch 
mondmasker geeft weliswaar geen garantie dat medewerkers/cliënten geen corona kunnen krijgen, 
maar kan wel mede bijdragen aan het voorkomen van, in combinatie met handhygiëne en 1,5 meter 
afstand. Het dragen van een medisch mondmasker zorgt ook voor bewustwording en er gaat een 
signaalwerking vanuit.  
 
We zien in onze regio het altijd besmettingen erg toenemen. Per week vindt er nu een verdubbeling 
van het aantal besmettingen plaats. Dit baart ons zorgen. We zien ook het aantal besmettingen 
binnen De Twentse Zorgcentra toenemen. We vinden het nu het moment om duidelijkheid te geven 
over het dragen van een medisch mondmasker. Met als doel om alles op alles te zetten dat het 
aantal besmettingen van zowel cliënten als medewerkers niet verder toeneemt.  
 
Vanaf maandag 12 oktober tot 1 november 2020 geldt er daarom een mondmaskerplicht voor:  

- alle medewerkers in de directe zorg aan cliënten (zorgmedewerkers, schoonmakers, 
coaches, behandelaren, regisseurs), 

- vrijwilligers, 
- bezoekers (directe verwanten/leveranciers).  

Deze mondmaskerplicht geldt voor binnen in het gebouw, waaronder wonen, dagbesteding, 
restaurants, winkels, oefenzalen en zwembaden (buiten het bad). Dit geldt niet voor 
kantoorpanden, omdat deze medewerkers zoveel als mogelijk thuis werken en de 1,5 meter 
afstand binnen de kantoorpanden te realiseren is. 
 
We bekijken rond 1 november of deze maatregel nog langer nodig is. De medische mondmaskers 
worden aan alle locaties ter beschikking gesteld. U ontvangt van de medewerkers van de groep een 
mondmasker als u vrijwilligerswerk komt doen. Raak het mondmasker alleen aan met schone 



handen, pas ervoor en erna handhygiëne toe. Na gebruik kunnen de mondmaskers weggegooid 
worden bij het restafval. 
 


