
‘Wat als’.. corona dichterbij komt?
Dat is de vraag die ons allen bezighoudt en waar Woonzorg Flevoland op an�ci-
peert. Als dit het geval is, zullen er verschillende situa�es zijn waarin diverse 
maatregelen wellicht aangescherpt moeten worden. Wij hebben daarin uw 
persoonlijk welzijn voor ogen en zijn tegelijker�jd verantwoordelijk voor andere 
bewoners, naasten, medewerkers en betrokkenen binnen de woonzorgloca�es. 
Daarom denken wij preven�ef na over ‘wat als’ en informeren wij u middels deze 
flyer over mogelijke scenario’s. 

Wat als corona dichterbij komt.. 
maar nog redelijk op afstand van 
de woonzorgloca�e blij�?

Wat als corona dichterbij komt.. 
en er besme�ngen in de nabije 
omgeving zijn?

Dan verminderen we waar-
schijnlijk het aantal bezoekers 
om de kans op besme�ng zo 
klein mogelijk te houden.
 

Dan overleggen we eerst of het 
verstandig is dat bewoners naar 
buiten gaan.
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Dan houden we 1,5 meter 
afstand.

Draagt zowel de zorg (�jdens 
zorgmomenten) als het bezoek 
mondmaskers.
    

Volgen we de instruc�es bij 
binnenkomst in de loca�e. 
    

Le�en we op het aantal sociale 
contacten in eigen kring. 



Wat als corona dichterbij komt.. 
en er bewoners van de woonzorg-
loca�e besmet zijn?

Wat als corona dichterbij komt.. 
en er meerdere besme�ngshaarden 
binnen de woonzorgloca�e zijn?

Dan gaan we op zoek naar 
andere vormen van contact, 
zoals raambezoek en/of beeld-
bellen. 
 

Dan willen we zoveel mogelijk 
voorkomen dat mensen van 
buiten het verpleeghuis naar 
binnen komen en andersom. 
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Dan blij� het bezoek in 
principe even weg bij 
besme�e bewoners.
 

Dan is bezoek welkom bij niet 
besme�e bewoners, maar zal 
dit gereguleerd worden in 
�jden en aantallen bezoekers.
 

Dan zoeken we andere vormen 
van contact, zoals raambezoek 
en/of beeldbellen.  
 

Dan overleggen we eerst of het 
verstandig is dat bewoners 
naar buiten gaan.

Voor alle situa�es geldt: 
Indien als gevolg van een beperkte 
bezoekregeling emo�onele schade dreigt, 
wordt door de arts gekeken naar uitzon-
deringen op bestaande maatregelen.

Informa�e over de aanpak van Woonzorg Flevoland: 
www.woonzorgflevoland.nl        Info Corona | Coronalijn: 0320-229225.
   

Landelijke informa�e vanuit het RIVM:  www.rivm.nl

!
Besluitvorming 
Het volledig sluiten van de woonzorgloca�es is een dras�sche maatregel, des�jds geno-
men door de Rijksoverheid. Een herhaling hiervan willen we allen voorkomen. Echter ligt 
deze beslissing ook deze keer - mocht de situa�e in Nederland verscherpen - niet geheel in 
onze hand. 
 
Het corona-crisis team van Woonzorg Flevoland houdt de landelijke ontwikkelingen scherp 
in de gaten en staat direct in contact met Ac�z, het RIVM, GGD Flevoland, specialisten 
ouderengeneeskunde en de Cliëntenraad. Samen maken we een afweging van wat er op 
welk moment nodig is. U kunt ervan uitgaan dat wij alert blijven en er alles aan doen om 
het virus buiten de deur te houden. 
 
Contact en informa�e 
Zorgmedewerkers streven ernaar zo goed mogelijk te voorzien in het beantwoorden van 
uw vragen. U kunt al�jd terecht bij de contactverzorgende. De belangrijkste ontwikkelin-
gen omtrent corona en zorg, ontvangt u per brief vanuit de direc�e. 

Informa�e over de aanpak van Woonzorg Flevoland: 
www.woonzorgflevoland.nl        Info Corona | Coronalijn: 0320-229225.
   

Landelijke informa�e vanuit het RIVM:  www.rivm.nl


