
 

 

 

 

 

  

Corona-routekaart  
 

Wonen  
 

Bezoek ontvangen 
Bezoek is welkom onder 
voorwaarden – volg de 
bezoekregeling van de 
locatie.  
 
Op bezoek en logeren bij 
ouders en verwanten  
- Bewoners mogen op 
bezoek bij ouders en 
verwanten.  
- Eén vast bezoekadres. 
- Maximaal 3 mensen bij 
elkaar. 
- Niet bij anderen op 
bezoek.  
 
Boodschappen halen 
Alleen of onder 
begeleiding van 1 
persoon. 
Het dragen van een 
mondkapje is hierbij 
verplicht. 
 
Wandelen  
Iedereen mag wandelen. 
Vermijd drukke plekken 
en houd hierbij rekening 
met de richtlijnen van het 
RIVM.  
 
 

Werken en leren  
 

Dagbesteding  
Voor alle bewoners van 
‘De Staete Groep’ wordt 
de dagbesteding 
gecontinueerd.  
 
Betaald of onbetaald 
werk 
Eigen vervoer als 
uitgangspunt.  
 
Teamvergaderingen 
Uitgangspunt blijft online 
vergaderen via teams. 
Vergaderen op locatie 
alleen wanneer fysiek 
ontmoeten echt 
noodzakelijk is. Stem 
hierover af met de 
PO-er/psycholoog. 
Mondkapje is verplicht. 
 
Vacatures 
Werving van nieuwe 
collega’s zoveel mogelijk 
online. Fysiek klikgesprek 
daar waar mogelijk, 
mondkapje verplicht. 
 
Scholingen  
Tot op heden vinden er 
nog geen fysieke 
scholingen plaats. Wel 
online. 
 

Vrije tijd 
 

Contactberoepen 
Bewoners kunnen naar 
de kapper, pedicure en 
andere aanbieders van 
persoonlijke verzorging. 
De pedicure en kapper 
komen ook weer op 
huisbezoek. Mondkapje is 
verplicht. 
 
Vrijetijdsbestedingen 
Vrijetijdsbestedingen 
kunnen plaatsvinden 
alleen met bewoners uit 
dezelfde woon-
werkcirkel.  
 
Vakanties 
Dit jaar zijn er geen 
groepsvakanties.  
 
Op vakantie met 
ouders/verwanten mag 
doorgaan in overleg met 
de locatie en houd de 
richtlijnen van het RIVM 
hierbij in acht. 
 
Verjaardag/feestje 
Vier je je verjaardag of 
vier je een ander feestje?  
- Maximaal 3 personen bij 
elkaar. 
- Houd 1,5 meter afstand. 
 

Ondersteunen 
 

Paramedische 
behandelingen 
Vanaf 1 Augustus starten 
de individuele 
paramedische 
behandelingen zoals 
diëtiste weer.  
 
Diagnostiek 
Vanaf 1 Augustus vindt 
diagnostisch onderzoek 
weer plaats.  
 
Ziekenhuis en tandarts 
Bezoek aan ziekenhuis en 
tandarts kan doorgaan.  
 
Ambulante begeleiding 
Ambulant begeleiders 
komen bij de woongroep.  
 
Tijdens vervoer en in 
openbare ruimtes is het 
dragen van een 
mondkapje verplicht.  


