
ABRONA CORONAKAART

Bel voor medische vragen over cliënten de medische dienst of de eigen huisarts van de cliënt 

(voor cliënten met externe huisarts) . Bij andere corona-gerelateerde vragen bel je leidinggevende 

of bereikbaarheidsdienst buiten kantooruren (088-2019999). Bel met vragen over je eigen gezondheid 

je huisarts, GGD of leidinggevende. Coronatest aanvragen voor zorgmedewerkers? Dit kan via

 www.coronatest.nl of bel 0800-1202. Geef een positieve testuitslag altijd door aan je leidinggevende.

In deze coronakaart vind je de landelijke corona-

maatregelen die we hebben vertaald naar maat-

regelen voor Abrona. Als er bij een locatie speci-

�eke maatregelen nodig zijn, dan hoor je dat van 

je teamleider of gedragsdeskundige. 

CORONAMAATREGELEN IN HET KORT

VERSIE – 15 JUNI 2021 -  DEZE MAATREGELEN GELDEN TOT NADER ORDER. ALS DE MAATREGELEN IN DE GEHANDICAPTEN-
ZORG EN IN ONZE REGIO VERANDEREN, SLUIT ABRONA DAARBIJ AAN. 

Blijf thuis en laat je testen

ALGEMENE CORONAMAATREGELEN:

Draag een 
mondkapje waar 
dat verplicht is.

Was vaak en 
zorgvuldig je 
handen. 

Hoest en nies 
in je elleboog

Blijf zoveel 
mogelijk thuis, ga 
alleen de deur uit 
als het echt moet.

Houd 1,5 meter 
afstand van 
elkaar.

KLACHTEN?

MEDISCH MONDKAPJE
Alle medewerkers (begeleiders en behandelaars) dragen een 
chirurgisch mondmasker type IIR bij contact met cliënten 
binnen de 1,5 meter. Medewerkers onderling houden 1,5 meter 
afstand en dragen ten alle tijden op de afdeling een chirurgisch 
mondmasker type IIR. Dit geldt ook tijdens de overdracht. 
Bezoek houdt 1,5 meter afstand. Als dit niet lukt, dragen zij 
een mondmasker.

SCHOLING
De trainingen die belangrijk zijn voor het welzijn van de cliënt 
en ter ondersteuning van de medewerkers kunnen fysiek 
plaatsvinden. Bijvoorbeeld de training Triple C, BHV en OOV 
trainingen.

VRIJWILLIGERS
De vrijwilligers zijn van harte welkom bij Abrona. Mits ze 
klachtenvrij zijn natuurlijk, en met inachtneming van de 
basismaatregelen, waaronder afstand houden en goede hand-
hygiëne. Op de locatie wordt de afweging gemaakt wat de 
vrijwilliger kan en wil en wat mogelijk is.
De afspraak is dat de vrijwilliger maar op maximaal 2 locaties 
komt en alleen langs komt op afspraak met de begeleiding. 
De begeleiding kan bij twijfel overleggen met de leiding-
gevende en gedragskundige.

VERGADERINGEN/OVERLEGGEN
Thuis werken is nog steeds de norm (vanuit Rijksoverheid) en 
daar wijken wij niet van af. 
Wat betreft de ondersteuningsplanbesprekingen mogen deze 
fysiek wanneer de situatie dit toelaat en/of dit vanuit cliënt-
perspectief noodzakelijk is. Met ondersteuningsplan 
 besprekingen dient rekening gehouden te worden of de cliënt 
in staat is om 1,5 meter afstand te houden van de gedrags-
deskundige (deze gaat immers van de ene locatie naar de 
andere). Graag aandacht voor de landelijke basismaatregelen 
(ook in een bespreking 1,5 meter afstand en hygiëne maat-
regelen). Wanneer er geen geschikte ruimte is, kan er ook 
gekozen worden voor een deel fysiek en een deel online.
Het is niet de bedoeling dat alle vergaderingen weer fysiek 
zullen gaan plaatsvinden. Wel willen we tegemoet komen aan 
de behoefte die er is om ook af en toe fysiek te vergaderen. 
Bespreek deze wens vooraf met je leidinggevende wanneer je 
dit wilt.
Bijeenkomsten/vergaderingen voor teams kunnen alleen 
fysiek plaatsvinden als daarvoor een ruimte beschikbaar is 
waar de basismaatregelen gevolgd kunnen worden. Voor alle 
ruimten is door Vastgoed bepaald hoeveel mensen in de 
ruimte aanwezig kunnen zijn. Ventileer de ruimte goed en 
zorg dat er 1,5 meter afstand wordt gehouden. Gebruik de 
mondkapjes als je rondloopt.
Tip voor woonvoorzieningen: gebruik de huiskamer voor een 
vergadering. Daar waar de maatregelen niet gevolgd kunnen 
worden, kan een bijeenkomst deels fysiek deels online 
georganiseerd worden. 
We vergaderen en overleggen bij voorkeur digitaal.

DAGBESTEDING 
Dagbesteding gaat zoveel mogelijk door, tenzij cliënten zich 
niet aan de maatregelen kunnen houden. Voor cliënten met 
een kwetsbare gezondheid moeten apart afwegingen worden 
gemaakt. Voor de horeca dagbestedingslocaties gelden de 
afspraken zoals deze landelijk zijn gemaakt.

BEZOEK
Vier bezoekers per bewoner per dag, waarvan maximaal 
2 bezoekers tegelijk.  Het aantal personen dat tijdens een 
bezoek op het eigen appartement van een cliënt geen afstand 
hoeft te houden blijft gelijk (twee vaste personen per cliënt).

LOGEREN
Cliënten mogen op bezoek en logeren bij anderen. Op 
individueel niveau kan op basis van een risico- inschatting 
hiervan worden afgeweken. Tijdens het bezoek of het logeren 
worden algemeen geldende richtlijnen gevolgd.

VERVOER VOLWASSENEN
Volwassenen dragen een niet-medisch mondkapje. Er is overleg 
tussen vervoerder, cliënt en begeleider wanneer het voor een 
cliënt niet mogelijk is om een mondkapje te dragen. De 
bezet ting van een bus is maximaal 2/3 en maximaal 2 personen 
per bank met een lege plek ertussen. Reizigers mogen weer 
recht achter elkaar zitten. Als iedereen gelegenheid heeft 
gekregen tot vaccinatie, worden de regels gelijk getrokken naar 
die van het Openbaar Vervoer.

REIZEN
Reis zo min mogelijk, alleen als het noodzakelijk is.

BEHANDELINGEN
Alle behandelingen gaan door, waar mogelijk digitaal.

AMBULANTE BEGELEIDING
Huisbezoek kan alleen als de cliënt of medewerker geen 
gezondheidsklachten heeft en RIVM maatregelen in acht 
worden genomen. Als huisbezoek niet kan, worden begelei-
dingsafspraken telefonisch of via digitale middelen gedaan.

PERSOONLIJKE VERZORGING 
Cliënten kunnen weer naar de kapper en de  pedicure. Kapper 
en pedicure dragen medisch mond-neus masker. Cliënten een 
niet-medisch mondkapje.

VRIJE TIJD
Cliënten kunnen gebruik maken van alle vrije-tijd- activiteiten 
(zoals bioscoop-/horecabezoek, culturele instellingen) 
waarbij de geldende basismaatregelen gevolgd kunnen 
worden (inclusief reserveren, vaste zitplaatsen en dergelijke).

BIJ ABRONA

SPORT
Sporten met cliënten in de eigen cohort bij de sportschool en 
verenigingen is toegestaan.
Alle sport georganiseerd door Abrona kan binnen niet
gemengd met verschillende groepen/cliënten van verschillen-
de woonvoorzieningen, buiten wel (denk bijvoorbeeld aan 
bewegen met de afdeling Beweging, PMT).

VAKANTIE 
Wees terughoudend met groepsvakanties. Er moet een 
risicoafweging gemaakt worden en de maatregelen moeten 
gevolgd kunnen worden. 
Na terugkomst van een groepsvakantie hoeft de cliënt niet in 
quarantaine (als hij niet uit een oranje gebied komt). Vraag 
advies over een groepsvakantie aan je leidinggevende  en 
gedragsdeskundige, indien nodig hebben zij contact met de 
AVG-arts hierover.

BIJ ABRONA MEDEWERKERS

TESTEN CLIËNTEN DIE BIJ ABRONA 
WONEN.
Bij vermoeden van een besmetting wordt op buitenlocaties de 
huisarts gebeld voor overleg. Op de locaties op Sterrenberg: 
bel binnen kantooruren naar de medische dienst 088 201 9301, 
buiten kantooruren met de Wijkzorg: 06 52572125.  Als de 
huisarts of AVG besluit dat testen nodig is, wordt er een test bij 
de GGD aangevraagd. Dit kan via www.coronatest.nl of bel 
0800-1202. In de wijk Sterrenberg nemen de huisartsen of 
wijkzorg en bij uitbraak het Witte Kruis de testen af.

TESTEN KANTOORMEDEWERKERS, 
VERWANTEN, VRIJWILLIGERS
Zij laten zich testen via de GGD: www.coronatest.nl 
of bel 0800-1202

TESTEN

Steeds meer cliënten en medewerkers van Abrona zijn 
gevaccineerd. Toch is het belangrijk dat we ons aan alle 
coronamaatregelen blijven houden.

VACCINEREN


