
 

Beste cliënt, familielid, betrokkene, 

Mensen worden minder ziek door corona. Daarom worden vanaf woensdag 23 maart landelijk de 
maatregelen verder versoepeld. Graag brengen we u het goede nieuws dat we vanaf morgen ook 
binnen Stichting Samen Zorgen gaan versoepelen. Wat dit inhoudt leest u in deze brief. 
 
Mondneusmasker niet meer verplicht 
Het dragen van een mondneusmasker is niet meer verplicht op onze locaties. Toch zijn er momenten 
waarop onze medewerkers er wel één dragen: 

 Als een cliënt corona gerelateerde klachten heeft en in quarantaine zit. 
 Als een cliënt dit wenst. 
 Als de medewerker verkouden is of nog niet zo lang geleden corona heeft gehad. 

 
Bezoek vragen we om: 

 Thuis te blijven bij corona gerelateerde klachten.  
 Bij verkoudheid- en/of hooikoorts klachten preventief een mondneusmasker te dragen. 
 Als u corona heeft gehad in ieder geval tot en met de 10e dag na de positieve test een 

mondneusmasker te dragen.  
De mondneusmaskers kunt u vinden bij de ingang van onze locaties. 
 
Basisadviezen 
We blijven de basisadviezen van het RIVM volgen, dit betekent: 

- We wassen regelmatig onze handen. 
- We hoesten en niesen in onze elleboog. 
- We zorgen voor frisse lucht door regelmatig ramen open te zetten. 
- Medewerkers blijven thuis bij klachten. 
- We houden rekening met elkaar en geven elkaar de ruimte. 

 
Wij vragen u om zich in onze locaties ook aan deze adviezen te houden. 
 
Quarantaine voor cliënten 
Ook de quarantaineregels voor cliënten die de boostervaccinatie hebben gehad of die in 2022 corona 
hebben gehad zijn versoepeld: u hoeft niet meer in quarantaine als u in contact bent geweest met een 
positief geteste cliënt of medewerker. Wel controleren we extra uw temperatuur en saturatie en 
houden we in de gaten of u geen corona gerelateerde klachten krijgt. Alleen bij klachten nemen we 
een coronatest af. 
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Hoe verder?  
We blijven de landelijke ontwikkelingen volgen, zodra er veranderingen zijn informeren wij u weer. Op 
onze website vindt u de meest actuele vragen en antwoorden. Ook vindt u daar de meest recente 
richtlijnen van het RIVM.   
   
We vragen de eerste contactpersonen de informatie in deze brief ook te delen met overige 
familieleden en naasten.   
  
 

Met vriendelijke groet, 

Coronateam 

Stichting Samen Zorgen 


