
Stappenplan verruiming Corona maatregelen  
Maatregel Handhygiëne blijft bij elke stap gehandhaafd 
 

Stap 1: Ingangsdatum 26 april 

 

Mondkapjes 

• Bewoners;   Geen mondkapje meer   

 
Activiteiten 

• Groepsgrote;    Kleine ruimtes 10 personen    

Grote ruimtes 25 personen    

• Soort activiteiten;  Activiteiten aanbod uitbreiden zoals sjoelen etc.  
(attentie extra handhygiëne) 

• Vrijwilligers:   Toestaan bij activiteiten  met mondkapje  

 

Bezoek 

• Aantal;    Max. 2 bezoekers tegelijk en max. 4 per dag 

 

Maatregel 1,5 meter (Afwachtend van landelijke maatregelen en onderzoek voor vp-huizen van RIVM) 

-   

 
 

Stap 2: Ingangsdatum 10 mei 

 

Mondkapjes 

• Medewerkers;   Geen mondkapje meer      

• Bezoek;   Geen mondkapje meer op kamerbewoner   
(wel 1,5 meter afstand) 

 
Activiteiten 

• Groepsgrote;   Geen beperkingen meer in de groepsgrote tijdens activiteiten                                            

onder de diverse groepen bewoners 

• Recreatie terras/restaurant; Terras voor bewoner met bezoek van 13.30 tot 17.30 

(1 bewoner met max 2 bezoekers uit zelfde gezin, i.v.m. 
ruimte) 

 

Bezoek 

• Aantal;    Max. 4 bezoekers per dag, mag tegelijk op eigen kamer 

Per bewoner worden er 2 bezoekers toegestaan in de aula 

(De huiskamers mogen alleen gebruikt worden door eigen 

bewoners m.u.v. de PG) 
 

Maatregel 1,5 meter (Afwachtend van landelijke maatregelen en onderzoek voor vp-huizen van RIVM)   

• Bewoners;   1,5 meter afstand loslaten  
(wel extra attentie handhygiëne) 

 

   
Stap 3: Ingangsdatum 24 mei  (Onder voorbehoud) 

 

Mondkapjes 

- 

 

Activiteiten 

• Deelname mensen van buitenaf; Deelnemen met mondkapje op  

• Recreatie terras/restaurant; Mogelijke uitbreiding terrastijden 



 

Bezoek 

- 

 

Maatregel 1,5 meter (Afwachtend van landelijke maatregelen en onderzoek voor vp-huizen van RIVM) 

• Medewerkers;   1,5 meter afstand loslaten  
(wel extra attentie handhygiëne) 

 

 

Stap 4: Ingangsdatum 7 juni (Onder voorbehoud) 

 

Mondkapjes 

• Bezoek;   Geen mondkapje meer in huis  
(Afwachtend van landelijke maatregelen en onderzoek voor vp-huizen) 

• Vrijwilligers   Geen mondkapje meer in huis 
(afwachtend van landelijke maatregelen en onderzoek voor vp-huizen) 

 

Activiteiten 

• Deelname mensen van buitenaf; Deelnemen zittend zonder mondkapje  

• Recreatie terras/restaurant; Restaurant  
(onder voorbehoud) 

 
Bezoek 

• Aantal;    Max. 4 bezoekers tegelijk op kamer en max 6 per dag 

Per bewoner worden er 2 bezoekers toegestaan in de aula 

(Huiskamers mogen alleen gebruikt worden door eigen bewoners m.u.v. PG) 

 

Maatregel 1,5 meter (Afwachtend van landelijke maatregelen en onderzoek voor vp-huizen van RIVM) 

- 

 

 

Stap 5: Ingangsdatum 21 juni (Onder voorbehoud) 

 

Mondkapjes 

- 

 

Activiteiten 

- 

 

Bezoek 

• Aantal;    Onbeperkt bezoek   

 

Maatregel 1,5 meter (Afwachtend van landelijke maatregelen en onderzoek voor vp-huizen van RIVM) 

• Bezoekers;   1,5 meter afstand loslaten  
(wel extra attentie handhygiëne) 

 

 


