
19 februari 2022 
  
Beste bewoners, ouders, broers en zussen  
  
Op verzoek van het team vatten we hierbij nog eens de corona-maatregelen samen zoals die nu 
bekend zijn. We volgen daarmee zoals steeds het ASVZ-beleid. 
  
Voor de bewoners en teamleden bij Olivier geldt: 
  
Vanaf vrijdag 18 februari: 
Mondkapjes moeten nog in de gangen worden gedragen tot donderavond 24 februari totdat je naar 
bed gaat, vanaf vrijdagochtend 25 februari hoeft dit niet meer. Teamleden dragen ook mondkapjes, 
behalve als ze achter de PC zitten of tijdens het eten. 
Na een positieve test ga je minstens 5 dagen in isolatie. Daarna mag je pas uit isolatie als je 24 uur 
geen klachten hebt gehad. 
  
Vanaf vrijdag 25 februari: 
Geen mondkapje meer verplicht bij Olivier tenzij je jezelf daar prettiger of veiliger bij voelt. 
Teamleden dragen wel mondkapjes bij de verzorging en direct contact. 
Geen verplichte 1,5 meter afstand. Natuurlijk hebben wij respect voor de bewoners die dit nog wel 
fijn vinden. 
  
Hygiëne regels blijven: handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, geen handen schudden, 
afstand houden of het dragen van een mondkapje op plekken waar het druk is, voldoende frisse 
lucht, testen bij klachten en bij een positieve test in quarantaine. 
  
Het blijft verplicht om een mondkapje te dragen in het openbaar vervoer, op stations en in de taxi. 
Tot 25 februari moet je ook in de horeca en winkels nog een mondkapje dragen. 
  
Het coronatoegangsbewijs (QR-code) hoef je na 25 februari niet meer te laten zien op plekken waar 
maximaal 500 mensen binnen kunnen zijn. 
  
Speciaal voor ouders en bezoekers: het maximum aantal bezoekers mag weer groter zijn dan vier 
per dag. Iedereen is dus ook weer welkom in de gemeenschappelijke ruimte. We laten het graag aan 
jullie eigen verantwoordelijkheid over om drukte in de gemeenschappelijke ruimte te vermijden als 
je er niet per se binnen hoeft te komen. 
  
Tot zover. Het zal vast niet de laatste aanpassing van de regels zijn. 
  
Met vriendelijke groet, namens bestuur Stichting Olivier, 
  
Gijs 
  
 


