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Datum:  1 april 2020 
Betreft:  Verlenging regels tegen verspreiding van corona-virus 
 
 
Beste cliënt van Humanitas DMH, 

Alle landelijke regels (maatregelen) om verspreiding van het corona-virus te voorkomen zijn verlengd 
tot 28 april. Dat zeiden premier Rutte en minister De Jong op 31 maart. 
Met de regels proberen we in heel Nederland verdere verspreiding van het corona-virus te 
voorkomen.  
Ook Humanitas DMH heeft de regels tegen verspreiding van het corona-virus verlengd tot 28 april. 
We hebben een overzicht gemaakt: 
 
De volgende regels gelden tot 28 april 2020 voor iedereen bij Humanitas DMH: 
 

1)  Geen bezoek naar onze locaties 

Ouders, familie en vrienden mogen niet meer in onze woonlocaties en homerunhuizen 
komen. 

 
• Alleen de begeleiders en ander zorgpersoneel van Humanitas DMH mogen op de woonlocatie 

en/of homerunhuis komen. En de bewoners zelf natuurlijk. 
• Het bezoek van ouders, familie, vrienden en vrijwilligers is tot 28 april 2020 niet toegestaan.  

Behalve als het echt heel dringend is. 
• Andere mensen mogen alleen langs komen als het heel dringend is,  

bijvoorbeeld een dokter, of iemand die medicijnen komt brengen. 
 

2) Dagbesteding-locaties zijn gesloten 

We proberen zoveel mogelijk dagbesteding binnen de woongroep te geven.  
Hiermee voorkomen we dat veel mensen van verschillende woongroepen met elkaar in aanraking 
komen. 
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3) Gesprekken tussen jou, jouw begeleider(s) en verwanten via 
telefoon of beeldbellen 

Er zijn verschillende overleggen. Bijvoorbeeld over jouw zorg-/trajectplan. Deze 
overleggen voeren we meestal samen met jou en jouw familie, mentor of curator. 
 

• Deze gesprekken worden tijdelijk via de telefoon of beeldbellen gevoerd.  
Wij vragen ouders, verwanten, mentor of curator om via de telefoon of beeldbellen aan het 
gesprek deel te nemen. 
Jij bent gewoon bij het gesprek zoals je gewend bent. Bijvoorbeeld samen met de begeleider op 
kantoor. 
Als het niet anders kan, dan wordt het gesprek afgezegd. 

• Een overleg dat wordt afgezegd, wordt niet ingehaald. 
Behalve als jij en jouw begeleider besluiten dat dat echt nodig is. Dan maken jullie een nieuwe 
afspraak. 

 
De overheid zegt ook:  
 

4) Ben je verkouden en/of moet je hoesten? Blijf binnen!  

Als je 24 uur geen klachten meer hebt, mag je weer naar buiten. 
 
 

5) Houd 1,5 meter afstand van andere mensen.  

Hierdoor kun je ervoor zorgen dat jij en andere mensen niet het coronavirus krijgen.  
 
 

6) Groepen zijn verboden. 

• Je mag niet samen zijn met meer dan 3 personen. (buiten jouw woongroep)  

• Als je buiten gezien wordt in een groep, kun je een boete van 400 euro krijgen.

 
 



 

 

7) Was je handen vaak met water en zeep. 

 
 
 

8) Tot 1 juni mogen er geen bijeenkomsten zijn.  

• Dat betekent bijvoorbeeld dat sportclubs dicht blijven. 

• Er zijn geen evenementen. 
 

Vragen?  

Vragen kun je het beste stellen aan jouw begeleider. 
Komen jullie er samen niet uit? Stel dan je vraag aan de teammanager. 
 
 
 

 
Steffie.nl heeft uitleg over het coronavirus. 
De eenvoudige website is te vinden op https://corona.steffie.nl. 
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