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Beste cliënt, 
 
Iedere week overlegt het coronakernteam 
over de ontwikkelingen rondom het 
coronavirus. Er is afgelopen weken weinig 
veranderd in de besluitvorming en de coronamaatregelen, waardoor het lang geleden is dat we een 
aparte corona update hebben samengesteld. Vanwege de impact van de actuele besluiten en de 
noodzaak dat iedereen hiervan op de hoogte is, brengen we deze update weer uit. 
 
 
Aantal positief geteste cliënten 
In de achterliggende week heeft een cliënt op Leilinde, Amersfoort een positieve uitslag van de 
coronatest ontvangen. Betreffende cliënt wordt in afzondering verzorgd.  
 
 
Houd aandacht voor de 1,5 meter afstand 
Het beleid ten aanzien van de 1,5 meter afstand blijft gehandhaafd binnen de woonzorgcentra, hierin 
wijzigt niets. Wel vragen we extra aandacht aan bezoekers en vrijwilligers hier bewust mee om te 
(blijven) gaan.  
 
 
Aanscherping beleid rondom mondmaskers  
Niet alleen landelijk, maar ook in de provincie Utrecht loopt het aantal besmettingen op dit moment 
weer op. Ondanks de toenemende vaccinatiegraad, blijft het risico op besmetting en ziekte 
aanwezig. Dit geldt voor zowel cliënten, vrijwilligers als medewerkers. Het coronakernteam houdt de 
actuele situatie in de gaten en, indien noodzakelijk, worden bepaalde maatregelen weer 
aangescherpt. Uiteraard worden alle voor- en nadelen uitgebreid besproken en afgewogen, voordat 
een dergelijk besluit wordt genomen. Een overzicht van de nieuwe maatregelen treft u aan in de 
bijlage. 
 
Binnen onze locaties draagt iedereen per direct een mondmasker 
Per direct stellen wij het dragen van een mondmasker binnen onze locaties wederom verplicht. Dit 
geldt voor zowel medewerkers, bezoekers als vrijwilligers. Het mondmasker kan af indien men zit, 
met in achtneming van de 1,5 meter afstand.  
 
Tijdens het bezoek van de medewerker bij u thuis, wordt een mondmasker gedragen 
De maatregel om een mondmasker te dragen gedurende de aanwezigheid van de zorgmedewerker 
bij u thuis, is nog steeds van kracht.  
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Een uitzondering op bovenstaande regel kan ten behoeve van de cliënt worden afgestemd, hierbij 
vertrouwen wij op de professionele wijsheid van het team 
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. 
 
 

Zelf een test aangevraagd? Informeer ons 
Op het moment dat u klachten krijgt, zoals verkoudheidsklachten, hoesten, benauwdheid, 
keelpijn of koorts, vragen wij u telefonisch uw huisarts en de wijkverpleegkundige, of onze 
zorgverleners in te schakelen. Alleen dan kunnen de juiste maatregelen worden getroffen. 
Om risico op besmetten te voorkomen, is het van belang dat u ons informeert als u in 
afwachting bent van een testuitslag. 
 
 
Vragen over het coronavirus en over de coronavaccinatie 
Heeft u vragen over het coronavirus? Kijk dan op de website van het RIVM. Hier vindt u alle actuele 
informatie. Heeft u vragen over het coronavirus in relatie tot je werk? Stuur een mail naar 
corona@silverein.nl. Ook kunt u op werkdagen bellen naar 033 46 00 507.  
 
 
 
 
 
 
Bijlage: 
Overzicht actuele maatregelen 
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