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Versie van 1 december 

Tijdens de persconferentie van 26 november werden extra landelijke maatregelen 

aangekondigd die gelden tot tenminste 19 december. Ook werd een nieuw advies 

aangekondigd: “ga je bij anderen op bezoek of ontvang je bezoek? Doe dan een zelftest.”  

 

Daelzicht volgt dit advies van de overheid. We vragen daarom alle bezoekers om een 

zelftest te doen voordat zij op bezoek gaan. Een zelftest is een laagdrempelige manier om 

op corona te testen als je geen klachten hebt. Door een zelftest te doen, kan een besmetting 

eerder worden opgespoord (voordat je klachten ontwikkelt). 

 

Verder blijven de maatregelen onveranderd van kracht. 

 

 

Voor de regievoering bij de teams blijven we redeneren vanuit de mogelijkheden van de cliënt en 

de mogelijkheden die de woonlocatie biedt. Samen met u als cliëntvertegenwoordiger worden er 

gesprekken gevoerd over de persoonlijke situatie, mogelijkheden besproken en (nieuwe) plannen 

gemaakt. De uitwerking van deze plannen verloopt stapsgewijs. 

 

De volgende drie uitgangspunten zijn richtinggevend: 

1. Professionele ruimte. Teams krijgen en nemen de ruimte om de basisregels toe te passen 

in de context van de woonlocatie (maatwerk).  

2. Eigen verantwoordelijkheid. Er wordt een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid 

van cliënt, verwant en medewerker in de naleving van de basisregels.  

3. Regiefunctie. De regiefunctie betekent inzicht en overzicht houden, dit blijven we doen door 

de gezondheidstoestand van zowel cliënten als medewerkers te monitoren. Door het naleven 

van de plannen die op locatieniveau zullen worden opgesteld, wordt getracht het virus zo veel 

mogelijk buiten de deur te houden. 

 

  

Het belangrijkste uitgangspunt is het volgen van de basisregels. Deze blijven altijd en overal 

van belang: 

• Houd 1,5 meter afstand. Het is belangrijk dat we ons zoveel mogelijk aan deze veilige 

afstand houden. 

• Blijf thuis bij klachten en laat je direct testen. 

• Was vaak en goed je handen. 

 

Sinds zaterdag 6 november 2021 geldt de mondkapjesplicht binnen Daelzicht. Dat betekent: 

• Voor alle medewerkers, bezoekers en externen die aanwezig zijn op een Daelzicht-

locatie is het gebruik van een mondkapje verplicht.  

• De mondkapjesplicht geldt zowel binnen als buiten 1,5 meter afstand van anderen.  

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels
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De teams van de woongroepen en dagbestedingslocaties hebben de regie en spreken samen af 

hoe de dagbesteding wordt ingevuld. Hierbij horen een aantal uitgangspunten: 

• De basisregels gelden vanzelfsprekend ook op de dagbestedingslocaties. 

• Cliënten en hun vertegenwoordigers worden door de coördinerend begeleiders/begeleiding 

geïnformeerd over hun persoonlijke situatie m.b.t. de dagbesteding.  

• De ervaringen uit de coronaperiode nemen we mee. Dit betekent dat de dagbesteding er 

soms anders uit kan zien dan voorheen.  

• Ook tijdens bezoek gelden de landelijke basisregels voor iedereen. 

• Voor bezoekers geldt sinds 6 november 2021 een mondkapjesplicht. 

• We vragen alle bezoekers om een zelftest te doen voordat zij op bezoek komen. 

Daelzicht volgt hierin het advies van de overheid. 

• Tot tenminste 19 december 2021 geldt: ontvang thuis maximaal 4 gasten per dag 

(Daelzicht volgt hierin de landelijke maatregelen). Echter besluit het team per situatie wat 

in de praktijk verantwoord en mogelijk is. 

• Tijdelijke opschorting van de bezoekregeling is van kracht indien op de locatie COVID-19 

wordt vastgesteld. Daelzicht kan de bezoekregeling ook tijdelijk opschorten indien een cliënt 

of medewerker klachten ontwikkelt en in afwachting is van een testresultaat. De 

leidinggevende stemt af met de arts over de noodzakelijke maatregelen in een dergelijke 

situatie. 

 

 

Heeft u vragen? Bijvoorbeeld over persoonlijke omstandigheden of de situatie op een woon- of 

dagbestedingslocatie? Neem dan contact op met de coördinerend begeleider. 

 

Op de website van de Rijksoverheid vindt u alle actuele informatie over de landelijke 

maatregelen: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels
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