
Beste vrijwilliger, 
 
Hierbij ontvangt u een update met de laatste ontwikkelingen over het coronavirus. Het aantal 
besmettingen in Twente daalt behoorlijk en ook bij De Twentse Zorgcentra staat de teller op 0. Dit 
houdt in dat er ook voor de vrijwilligers versoepelingen zijn. We merken dat het voor iedereen 
prettig is dat er weer meer mag en kan. 
 

Basisregels blijven nodig 

Ondanks alle positieve berichten, is het virus niet weg. Het virus is onvoorspelbaar en nieuwe 
varianten blijven zich aandienen. We moeten dus voorzichtig zijn en alert blijven. Dat kan door ons 
aan de basisregels te blijven houden: 
- Hygiëne blijft belangrijk. Was regelmatig je handen. Nies en hoest in je elleboog.  
- Heb je klachten? Blijf thuis en laat je direct testen op corona.  
Er zijn mensen die niet gevaccineerd kunnen worden of nog niet (volledig) gevaccineerd zijn, omdat 
ze nog niet aan de beurt zijn. Premier Rutte roept iedereen op om voorzichtig te zijn en elkaar de 
ruimte te geven op drukke plekken. Anderhalve meter afstand houden is nog steeds het beste wat je 
kunt doen om te voorkomen dat het virus zich verspreidt.  
 

Hieronder antwoorden op de meest gestelde vragen: 
Wel of geen mondmasker? 
Medewerkers krijgen maximale vrijheid in het wel of niet dragen van een mondmasker, vanwege de 
hoge beschermingsgraad die bereikt is door de vaccinaties.. Voor bezoekers en vrijwilligers geldt dat 
er vanaf 1 juli geen mondmasker meer gedragen hoeft te worden als er 1,5 meter afstand gehouden 
kan worden. Bij twijfel is het altijd verstandig om te kiezen voor veiligheid.  
 
Bezoek  
Nu geldt dat mensen in groepen van maximaal 4 personen samen mogen komen, bijvoorbeeld in het 
park of in een restaurant. Deze regel laat de overheid dus vervallen en De Twentse Zorgcentra per 1 
juli ook. Wel is het belangrijk 1,5 meter afstand te blijven houden van bezoekers (thuis) en van 
anderen buitenshuis. Kan dat niet, dan moet er een mondmasker worden gedragen. 
 
Mag de vrijwilliger met de client in de auto/bus rijden?  
Ja dat mag, een mondkapje is verplicht. 
 
Mag de vrijwilliger mag wel/niet in de gezamenlijke woonkamer aanwezig zijn? 
Ja, dat mag, houdt 1,5 meter afstand. Waar niet aan de 1.5 meter maatregel gehouden kan worden, 
mag het met mondkapje.  
 
Mag de vrijwilliger een client meenemen naar huis?  
Ja, dat mag, houdt waar mogelijk 1,5 meter afstand. Lukt dat niet? Dan is een mondkapje verplicht.  
 
Mag de vrijwilliger op meerdere werkplekken/woningen/dagbesteding werkzaam zijn? 
Ja, dat mag. 
 
Mogen de vrijwilligers weer in het restaurant aan het werk? 
Ja, dat mag 
 
Kunnen vrijwilligers weer bij Recreatie ingezet worden? 
Ja, dat kan. 
 



Kunnen de clubjes die door vrijwilligers gedraaid worden weer starten? 
Ja, dat kan vanaf 1 september a.s. 
 
Het is belangrijk om in alle situaties die vragen oproepen, ons gezond verstand te gebruiken.  
Nog altijd gelden zoveel mogelijk de richtlijnen van het RIVM, handen wassen, mondkapje en 1,5 
meter afstand. En bij klachten, laat je testen en blijf thuis. 
 
Groet,  
Coördinatoren Vrijwilligerswerk 
Ada Weelink & Paula Oude Hengel 
 


