
 

Coronavirus update vrijwilligers,  
Dinsdag 20 juli 2021 
 
Beste collega, 
 
Iedere week overlegt het coronakernteam 
over de ontwikkelingen rondom het 
coronavirus.  
 
Aantal positief geteste cliënten 
In de achterliggende twee weken, in de periode van maandag 28 juni tot en met zondag 11 juli jl. 
heeft geen enkele cliënt een positieve uitslag van de coronatest ontvangen. In de volgende updates 
communiceren we alleen nog positieve aantallen. 
 
 
Aanscherping beleid rondom mondmaskers  
Helaas geven de landelijke ontwikkelingen aanleiding om op dit moment bepaalde maatregelen weer 
aan te scherpen. We realiseren ons hoe ingewikkeld het soms kan zijn om ‘mee te bewegen’ met 
aanpassingen in het coronabeleid. Je kunt er vanuit gaan dat we alle voor- en nadelen uitgebreid 
bespreken en afwegen, alvorens we overgaan tot bepaalde besluiten.  
 
De actualiteit van besmettingen in de provincie Utrecht roepen veel vragen en onzekerheden op. De 
vaccinatiegraad onder bewoners is hoog in onze verpleeghuizen, toch is daarmee het risico op 
besmetting en ziekte op locaties niet weg. Naast ziekte moeten ons ook realiseren dat besmetting 
samen gaat met maatregelen en quarantaine, dit geldt ook voor vrijwilligers die worden besmet.  
 
Binnen onze locaties draagt iedereen per direct een mondmasker 
Helaas ontstond bij sommige medewerkers en vrijwilligers afgelopen dagen enige verwarring in 
verband met twee verschillende berichten over mondmaskers. Onze excuses voor deze 
onduidelijkheid. We scherpen het beleid aan en vragen iedereen (medewerkers, bezoekers, 
vrijwilligers) per direct een mondmasker te dragen binnen onze locaties. Het mondmasker kan af als 
u zit, met in achtneming van de 1,5 meter afstand. 
 
Ook binnen de 1,5 meter van de cliënt per direct weer een mondmasker dragen 
Mede vanwege de start van de zomervakantie is bovenmatige uitval van personeel een 
aandachtspunt. Dit zou de continuïteit van zorg onder druk kunnen zetten. Het is mede daarom, naar 
oordeel van het coronateam, uitlegbaar om binnen de 1,5 meter weer mondmaskers te dragen 
zolang er landelijk sprake is van (oplopende) grote aantallen besmettingen.  
 
Een uitzondering op bovenstaande regel kan ten behoeve van de cliënt worden afgestemd 
Eerder namen we het besluit om de mondmaskers niet meer te dragen, dit mede wegens het belang 
van ongehinderde (non-verbale) communicatie. Voorgaande of andere redenen kunnen wellicht 
meespelen om situationeel een uitzondering te maken op het beleid van het dragen van 
mondmaskers binnen 1,5 meter. 
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Het continuïteitsvraagstuk in combinatie met collega’s die in voorzorgisolatie moeten 

Met het intreden van de zomer is er een reële kans dat we op sommige plaatsen in de situatie komen 
dat medewerkers (na een nauw besmet contact) in voorzorgisolatie moeten. Het overheidsbeleid 
hebben wij hierin altijd gevolgd, maar zou voor de aankomende periode kunnen leiden tot 
zorgcontinuïteitsproblemen. Vooruitlopend op deze situatie hebben we besloten dat deze specifieke 
medewerkers, mits volledig gevaccineerd, toch kunnen werken met FFP2 mondmasker en 
handschoenen.  
 
 
Vragen over het coronavirus en over de coronavaccinatie 
 
Heb je vragen over het coronavirus? Kijk dan op de website van het RIVM. Hier vind je alle actuele 
informatie. Heb je vragen over het coronavirus in relatie tot je werk? Stuur een mail naar 
corona@silverein.nl. Je kunt ook op werkdagen bellen naar 033 46 00 507.  
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