
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Onderwerp: NIEUWSBERICHT  
Aan:  cliënten, familie, vrijwilligers, medewerkers en betrokkenen Stichting Samen  
  Zorgen 

Datum:  24-09-2021 
  
 
Beste cliënt, familielid, vrijwilliger, medewerker en betrokkene, 
 
 
In de persconferentie van 14 september zijn er opnieuw versoepelingen aangekondigd. In deze brief 
informeren wij u hoe wij hier vanaf 25 september binnen Stichting Samen Zorgen mee omgaan.  
 
Afstand houden 
Vanaf 25 september is het niet meer verplicht 1,5 meter afstand te houden, maar wordt het advies 
om elkaar zoveel mogelijk de ruimte te geven. Contact binnen de 1,5 meter mag, mits klachtenvrij.  
Als Stichting Samen Zorgen willen we vanwege de kwetsbaarheid van onze cliënten de afspraak 
handhaven dat binnen de 1,5 meter, als u langer dan 15 minuten bij elkaar bent, het mond-neusmas-
ker gedragen wordt. 
 
Bezoekers activiteiten en Liefkensplein  
Voor zowel de maaltijden als de activiteiten geldt dat naast de bewoners ook de omwonenden, fami-
lie en bezoek weer welkom zijn. Wel hebben we afgesproken om elkaar de ruimte te geven, dus zal 
bij activiteiten en op het plein een maximaal aantal stoelen beschikbaar zijn, waarbij geldt vol = vol. 
In de huiskamers en buurtkamers kan geen bezoek plaatsvinden. 
 
Restaurant Liefkensplein 
Er hoeft in het restaurant niet meer vooraf gereserveerd te worden en ook de gezondheidscheck ver-
valt. Het Coronatoegangsbewijs is niet verplicht voor eet- en drinkgelegenheden in verpleeghuizen of 
bij georganiseerde dagverpleging en zal dus ook niet gecontroleerd worden. 
 
Dragen van mond-neusmasker 
Het dragen van het mond-neusmasker voor medewerkers en vrijwilligers is op dit moment afhanke-
lijk van het risiconiveau van onze veiligheidsregio. Per 25 september zal het RIVM dit niet meer regio-
naal communiceren. 
Binnen Stichting Samen Zorgen hebben we gekozen om het mond-neusmasker alleen nog te dragen: 

 als de cliënt dat wenst; 

 als het bieden van zorg binnen de 1,5 meter langer dan 15 minuten duurt; 

 of bij fysieke inspanning tijdens een zorghandeling van de medewerker;   

 als de medewerker dat zelf wenst 
Deze afspraken hebben we gekozen omdat gezien alle versoepelingen en het jaargetijde we het be-
smettingsrisico zoveel mogelijk willen beperken.  
Deze afspraak zal in ieder geval gelden tot 1 november.  
  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Hygiëne 
We blijven binnen Stichting Samen Zorgen de hygiëne maatregelen hanteren omdat dit nog steeds 
de richtlijnen zijn én dit ons het meeste helpt om besmettingen te voorkomen. Dus bij binnenkomst  
wordt gevraagd om uw handen te wassen/ desinfecteren. We blijven ventileren en vragen iedereen 
thuis te blijven bij klachten.  
Ook schudden we geen handen maar begroeten we elkaar bijvoorbeeld met een elleboog.  
  
Hoe verder 
Wij houden de ontwikkelingen in onze regio Gelderland goed in de gaten. Deze zijn voor ons  
bepalend om te komen tot verdere versoepelingen of aanscherpingen.  
Uw eerste contactpersoon ontvangt een kopie van dit nieuwsbericht.  
  
 
Crisisteam Corona 
Stichting Samen Zorgen 
  


