
Corona maatregelen 

Ook voor ons als dagbesteding in de gehandicaptenzorg vormen de algemene maatregelen van het 

RIVM het uitgangspunt om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Dit geldt voor zowel 

cliënten als medewerkers voor de periode dat deze maatregelen van toepassing blijven.  

Dit betekent:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkouden of andere klachten?  

Wanneer een medewerker, cliënt of iemand uit zijn naaste omgeving klachten heeft die kunnen 

duiden op het Coronavirus dient de werknemer of cliënt thuis te blijven.   

Bij de volgende symptomen is werken op de boerderij niet toegestaan: 

→ Verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of 

verhoging tot 38 graden Celsius, komt de cliënt niet naar de dagbesteding. 

→ Ook als er dergelijke verkoudheidsklachten zijn bij huisgenoten of medebewoners van een cliënt, 

komt de cliënt niet naar de dagbesteding.  

→ Als er sprake is van koorts of een vermoeden van corona, wordt er contact gehouden met de 

dagbesteding of er getest wordt of niet. Afhankelijk hiervan wordt bepaald wanneer de cliënt weer 

naar de dagbesteding mag komen. 

Maatregelen die wij hebben genomen voor onze locatie: 

→ Voldoende mogelijkheden om handen te wassen.  

→ Infographics met informatie over de algemene maatregelen.  

→ De binnen ruimten zijn zo ingericht dat het hanteren van afstand makkelijker is.  

→ Deelnemers blijven zoveel mogelijk buiten. 

→ De gemeenschappelijke ruimten, zoals de kantine, worden niet voor deelnemers in gebruik 

genomen.  

→ Lunch en koffie/theefaciliteiten zijn buiten in een ingerichte partytent gefaciliteerd. 



→ Als gemeenschappelijke ruimten worden gebruikt, worden deze door 1 groep tegelijk gebruikt. 

→ Gezien ons grote buitenterrein zal er voornamelijk buiten gewerkt worden. Hierdoor kunnen wij 

de afstanden beter handhaven en is risico van virusoverdracht gering. 

Het houden van 1,5 meter afstand is een norm die op dit moment overal geldt. Deze benodigde 

afstand is binnen de gehandicaptenzorg echter niet altijd realistisch.  

We doen ons uiterste best om binnen deze omstandigheden gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk te 

beperken. 

 → We werken meer in kleinere groepen, zodat we met minder mensen tegelijk in een ruimte zijn.  

→ We werken zoveel mogelijk in vaste groepen met vaste begeleiders.  

→ Cliënten die in woongroepen wonen en die verhoogd risico hebben op besmetting (of bij 

besmetting) worden door de instellingen nog thuis gehouden. 


