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Beste bewoners en deelnemers, 

 

Hier is weer een nieuwsbrief voor jullie. 

  

Deze nieuwsbrief gaat over de 

persconferentie van premier Rutte en 

minister Kuipers op 25 januari.  

Er zijn nog steeds veel mensen besmet met 

corona.  

Toch kan er weer meer open.  

Vanaf woensdag 26 januari zijn er nieuwe regels. 

 

De onderwerpen van deze nieuwsbrief zijn: 

1. Basisregels 

2. Bezoek  

3. Restaurants 

4. Activiteiten 

5. Regels voor thuis blijven (quarantaine) 

6. Aantal besmettingen 

 

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: 

- 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. 

- Schud geen handen. 

-  Was vaak en goed je handen. 

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

- Houd 1,5 meter afstand van andere mensen, behalve van je huisgenoten. 

-  Blijf zoveel mogelijk thuis. 

- Ga niet naar drukke plekken. 

- Zorg voor voldoende frisse lucht in je kamer. 

-  Draag een mondkapje waar dat verplicht is. 

-  Of waar dat wordt geadviseerd. 

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

 

2. Bezoek  
Er zijn regels voor het aantal mensen dat op bezoek mag komen. 

Deze regels zijn hetzelfde gebleven. 

Ontvang thuis niet meer dan 4 mensen van 13 jaar of ouder. 

Ga per dag maar 1 keer op bezoek. 

 

3. Restaurants  
De restaurants mogen 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. 

Iedereen draagt binnen een mondkapje. 

Je moet blijven zitten op je stoel.  

Dan mag je mondkapje af. 

Als je gaat lopen, dan moet je mondkapje weer op. 

Je moet 1,5 meter afstand houden van andere mensen. 

Er passen dus minder mensen in het restaurant. 

 



 

 

4. Activiteiten 
Er zijn weer allerlei activiteiten mogelijk. 

Maar nog niet alles kan doorgaan. 

Recreatie weet wat er wel en niet kan. 

Je kunt informatie aan je begeleider vragen. 

Of op de website van Recreatie kijken: www.dtzcrecreatie.nl  

 
 

5. Regels voor thuis blijven (quarantaine) 
Er zijn minder strenge regels voor het thuis blijven.  

Was je bij iemand met corona? 

Maar heb je zelf geen klachten zoals verkoudheid? 

Als je de boosterprik hebt gehad, dan hoef je meestal niet meer thuis te blijven. 

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

 

6. Aantal besmettingen 
Het aantal besmette medewerkers stijgt.  

Ook zijn er een paar cliënten besmet met corona. 

Gelukkig zijn de meeste cliënten niet zo ziek. 

Daar zijn we blij mee. 

 

 


