Maatregelenoverzicht
Vooraf
Tijdens het begin van de Covid-19 pandemie heeft Tangenborgh een set aan maatregelen vastgesteld
om de risico’s op verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken. Deze maatregelenset is continu
aan veranderingen onderhevig en beweegt mee met het risiconiveau en de landelijke aanpak.
Tangenborgh blijft alert op de risico’s van versoepelingen gedurende de Covid-19 pandemie en vraagt
deze alertheid ook van bewoners, klanten en bezoekers. Daarom geldt in alle gevallen altijd het
volgende:
 Bij klachten of twijfel over klachten blijf je thuis en laat je je testen;
 Veelvuldig handen wassen met water en zeep blijft de norm;
 Houdt 1,5 meter afstand tot anderen.
Hoewel de vaccinatiecampagne binnen de langdurige zorg goed verloopt, is het Covid-19 virus niet weg
uit de samenleving. Op dinsdag 14 september jl. is er een persconferentie geweest, op basis hiervan zijn
de maatregelen opnieuw gewogen. Onderstaande set geldt vanaf zaterdag 25 september 2021.
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1. Bijgestelde maatregelen per 25 september 2021
1,5 meter afstand
Landelijk gezien is de verplichting om 1,5 meter afstand te bewaren afgeschaft. Mede op basis van
regionale afspraken en het advies van de Regionale Adviescommissie Infectiepreventie houdt
Tangenborgh vast aan de 1,5 meter afstand. Ruimtes waar samenkomsten plaatsvinden (in de breedste
zin), blijven ingericht op 1,5 meter afstand. Daarmee blijft gelden dat het maximum aantal deelnemers
aan een samenkomst wordt bepaald door de capaciteit van de ruimte.
Mondneusmaskers
De algehele draagplicht van mondneusmaskers binnen de locatie vervalt, rekening houdend met de
geadviseerde 1,5 meter afstand tot anderen. In zorgsituaties is 1,5 meter afstand vaak niet mogelijk, in
dat geval draagt de medewerker een chirurgisch mondneusmasker type IIR.
Medewerkersbijeenkomsten
Het is weer toegestaan om als medewerkers bijeen te komen. Hierbij is de ruimte bepalend voor het
maximum aantal deelnemers om de minimale afstand van 1,5 meter te kunnen waarborgen. Omdat de
ruimte is ingericht op 1,5 meter afstand, is het dragen van een mondneusmasker tijdens een
bijeenkomst niet meer verplicht. Bij klachten blijf je thuis.
Het kernteam adviseert wel om ook gebruik te blijven maken van de digitale mogelijkheden tot overleg
of een hybride vorm daarvan als de ruimte het niet toelaat om met iedereen samen te komen.
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QR-code bij restaurantbezoek
Landelijk is het tonen van een QR-code verplicht bij bezoek aan o.a. de horeca. Binnen de zorgsector
geldt hierop een uitzondering. Dat betekent dat bewoners en externen die gebruik maken van onze
restaurants en cafés geen bewijs van immuniteit (middels een QR-code) hoeven te laten zien.
Trainingen en scholingen
Trainingen en scholingen zijn weer fysiek mogelijk. De ruimte bepaald het maximum aantal deelnemers
om de minimale afstand van 1,5 meter te waarborgen. Deelnemers aan de training of scholing zijn
klachtenvrij, wassen regelmatig hun handen en houden ten allen tijde minimaal 1,5 meter afstand tot
elkaar. Wanneer er handelingen worden getraind waarbij onderling geen 1,5 meter afstand kan worden
gewaarborgd, dan draagt men voor die handeling een chirurgisch mondneusmasker (en bij contact: nietsteriele handschoenen).

2. Versoepelingen per 25 september a.s.
Activiteiten voor bewoners
Activiteiten zijn weer toegankelijk voor mensen van buitenaf (externen). De grootte van de groep wordt
in beginsel bepaald door de capaciteit van de ruimte; uitgangspunt is dat het maximum aantal
toegestane personen in de ruimte niet wordt overschreden en de 1,5 meter tussen bewoners
gewaarborgd kan worden.
Tijdens een activiteit kan er koffie/thee gedronken worden door bewoners.
Mondneusmaskergebruik door bezoekers
Binnen de locaties hoeft er door bezoekers van de locaties geen mondneusmasker meer gedragen te
worden. Wel blijft het dringende advies om zoveel mogelijk 1,5 meter ten opzichte van anderen te
bewaren.

3. Overige maatregelen
Terrassen
De locatie richt het terras in met stoelen en tafels, waarbij er altijd 1,5 meter afstand tussen de
gebruikers van het terras gewaarborgd kan worden. Per tafel worden 2 stoelen neer gezet. Het is niet
toegestaan om stoelen bij een tafel weg te halen. Per locatie kunnen de openingstijden verschillen,
maar zij zijn uiterlijk gesloten op de tijd die ook landelijk is afgegeven voor terrassen.
Bewoners en bezoekers volgende de aanwijzingen van de locaties op voor gebruik van de terrassen en
het bestellen van consumpties.
Cafés
Voor de locaties met een ‘Café’ geldt dat deze ook weer geopend zijn vanaf 05-06-2021. Dit met
dezelfde voorwaarden als op het indoor terras: voldoende afstand onderling, 2 stoelen per tafel. Het is
verplicht om te zitten in het café.
Restaurant
Het restaurant is weer geopend voor iedereen die er gebruik van wil maken. De restaurants worden
dusdanig ingericht, dat altijd de 1,5 meter te waarborgen is. De grootte van het restaurant bepaald
hoeveel bezoekers tegelijkertijd gebruik kunnen maken van het restaurant. Er wordt vooralsnog zoveel
mogelijk gestreefd naar scheiding van verschillende groepen om het risico op introductie van Covid-19
zo beperkt mogelijk te houden.
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Koffiecorners
Koffiecorners op afdelingen en in locaties mogen weer in gebruik genomen worden. Voorwaarde is dat
gebruikers ten allen tijde > 1,5 meter afstand bewaren ten op zichte van anderen.
Contactberoepen zijn weer toegestaan, maar gebruiken een mondneusmasker binnen de locaties
Voor Tangenborgh betekent dit dat kappers, schoonheidsspecialisten en pedicures hun activiteiten weer
hebben opgestart voor hun klanten binnen- en buiten de locatie. Nog steeds gelden de hygiëne en de
door de branche voorgeschreven maatregelen. Ook dragen contactberoepen bij dienstverlening binnen
1,5 meter preventief een mondneusmasker.
Wanneer iemand klachten heeft, positief getest is of vanuit een bron- en contactonderzoek in
quarantaine zit, dan gaat de afspraak niet door. Van de contactberoepen wordt verwacht dat zij werken
conform de voorschriften van hun branchevereniging.
Technische werkzaamheden & leveranciers
Technische werkzaamheden kunnen weer volgens planning worden uitgevoerd. Technische
medewerkers komen niet als zij klachten hebben die kunnen passen bij een Covid-19 infectie, wassen
regelmatig hun handen en houden altijd > 1,5 meter afstand ten op zichte van anderen.
Inzet vrijwilligers
Inzet van vrijwilligers kan worden uitgebreid, vooral daar waar de activiteiten uitgebreid kunnen
worden. Vrijwilligers komen alleen als zij klachtenvrij zijn, zij regelmatig hun handen wassen en
minimaal 1,5 meter afstand houden ten opzichte van anderen.
Toegang tot onze locaties en aanleuncomplexen door eerstelijns hulpverleners
Paramedici, zoals een fysio- of ergotherapeut, huisartsen, pedicures en andere personen die betrokken
zijn bij de directe zorg mogen onze bewoners bezoeken. Tangenborgh vertrouwt op de professionaliteit
van de bezoekers en gaat er vanuit dat zij de richtlijnen zoals deze gesteld zijn door het RIVM en
mogelijk door eigen brancheorganisaties opvolgen.
Afspraken met externen
Het is weer mogelijk om externen op locatie te ontvangen voor een afspraak. Zij dienen klachtenvrij te
zijn, regelmatig hun handen te wassen en altijd 1,5 meter afstand te bewaren ten op zichte van anderen.
Sollicitatiegesprekken
Sollicitatiegesprekken zijn weer fysiek mogelijk. De ruimte bepaald het maximum aantal deelnemers om
de minimale afstand van 1,5 meter te waarborgen. De deelnemers aan het gesprek zijn klachtenvrij en
houden altijd minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar.
Het kernteam adviseert ook in dit geval gebruik te blijven maken van de digitale mogelijkheden tot het
voeren van een gesprek met kandidaten.
(Kort) verblijf buiten de woonzorglocatie door de bewoner
De quarantainemaatregel na bezoek buiten de locatie komt te vervallen. Dit betekent dat bewoners op
bezoek kunnen bij naasten en nadien niet in quarantaine hoeven. Daarnaast is (poliklinisch) bezoek aan
eerstelijn hulpverleners toegestaan (bijv. tandarts, fysiotherapeut, ergotherapeut). Tangenborgh vraagt
van zowel bewoners als diens familie wel de nodige voorzichtigheid te betrachten gedurende het
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bezoek, om het risico op introductie van het Covid-19 virus binnen de locatie zoveel mogelijk te
beperken.
Risico op besmetting of contact met een positief getest persoon is nooit voor 100% uit te sluiten. Het
kan op individueel niveau dus zo zijn dat er toch quarantainemaatregelen noodzakelijk zijn om
introductie van het Covid-19 virus binnen de woonzorglocatie te voorkomen.
Nieuwe opname of terugkeer na ziekenhuisopname
Wordt er een nieuwe opname aangekondigd, dan wordt er een afweging gemaakt of een opname
regulier kan plaatsvinden of met aanvullende maatregelen. De functionarissen die betrokken zijn bij
nieuwe opnames volgen hierbij de ‘beslisboom nieuwe opname woonzorgcentrum’, gebaseerd op de
richtlijnen van het RIVM en Verenso. Dat betekent dat nieuwe opnames niet meer per definitie in
quarantaine gaan, maar alleen als er door de betrokken professionals wordt ingeschat dat er een
verhoogd risico is geweest op het overdragen van het virus.
Winkeltjes in de locatie
De winkeltjes mogen weer klanten van binnen- en buiten de locatie ontvangen voor het doen van een
boodschap. De klant mag daarbij begeleid worden door een medewerker/familielid. De
winkelmedewerker ziet toe op het maxiumum aantal om de minimale onderlinge afstand van 1,5 meter
te waarborgen en kan de bewoner en/of begeleider vragen even buiten de winkel te wachten.
Thuiswerken
Tangenborgh volgt de landelijk richtlijn; werk zoveel mogelijk thuis! Vooral de medewerkers van de
ondersteunende diensten werken zoveel mogelijk thuis en kantoren worden zo min mogelijk gebruikt. In
overleg met leidinggevende worden hierover afspraken gemaakt. Er is tijdelijk thuiswerkbeleid
opgesteld en gepubliceerd op iDocument.
Collegiaal opvang team (COT)
Voor elke medewerker is het COT beschikbaar wanneer men hier behoefte aan heeft. Deze afspraak kan
op aanvraag ook op locatie plaatsvinden.
Dagbesteding/groepsmatige opvang (WMO)
De mix van interne en externe klanten is niet meer mogelijk. Dat betekent dat dagbesteding apart voor
intern en apart voor extern georganiseerd wordt. Het streven is dagbesteding te blijven aanbieden
zolang dit veilig en verantwoord kan.
Bewoners en medewerkers die samen reizen in een Tangenborgh bus, dragen een mondneusmasker
Er zijn activiteiten waarbij bewoners samen er op uit gaan, met een Tangenborgh-bus. Aangezien het
grenst aan ‘openbaar vervoer’ en de 1,5 meter onderlinge afstand niet bereikt kan worden, draagt
iedereen in de bus een chirurgisch mondneusmasker. De mondneusmaskers liggen in een box in de bus
en worden aan alle reizigers aangereikt. Ook de chauffeur draagt een mondneusmasker. Het masker
wordt gedurende de gehele periode dat men in de bus is, gedragen.
Thuisblijven bij klachten
Voor iedere medewerker blijft gelden:
 Wanneer je klachten hebt neem je telefonisch contact op met je leidinggevende én je laat je
testen. Je bent niet inzetbaar zolang de uitslag van de test niet bekend is. Zodra de uitslag
bekend is, geef je dit door aan je leidinggevende.
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Wanneer je uit oranje of rood gebied bent gekomen, blijf je 10 dagen na terugkomst thuis.
Je blijft thuis wanneer een huisgenoot positief getest is op corona, tot 10 dagen na het laatste
contact (ervan uitgaande dat de positief geteste persoon zich heeft afgezonderd van de rest van
het gezin).
Mocht je nauw contact hebben gehad met iemand die positief getest is (geen huisgenoot), dan
blijf je thuis tot 10 dagen na het laatste contact.
Mocht een huisgenoot luchtwegklachten en koorts en/of benauwdheidsklachten hebben, dan
blijf je thuis totdat de uitslag van de huisgenoot bekend is.

Op vakantie naar het buitenland – algemene bepalingen
In principe kun je op vakantie naar het buitenland als het land groen of geel gecodeerd is. Tijdens de
corona-pandemie kleven er echter risico’s aan elke reis naar het buitenland, ook als deze niet oranje of
rood is gecodeerd door de overheid. Denk goed na voordat je naar het buitenland op vakantie gaat en
over de risico’s die je loopt bij bezoek aan dat specifieke land.
Tangenborgh gaat er sowieso vanuit dat je niet naar de oranje en rode gebieden reist. Is een reis naar
deze gebieden wegens omstandigheden echt noodzakelijk stem dan af met je leidinggevende. Mocht
een land van groen/geel in oranje of rood veranderen, dan gaat Tangenborgh er vanuit dat je direct naar
huis reist. Wanneer je besluit te blijven, zijn de consequenties voor jezelf. Als het land van je
bestemming verhoogde coronamaatregelen toepast tijdens je verblijf, waardoor je niet op tijd en
volgens planning kunt terugreizen naar Nederland, dan ligt dit buiten de risicosfeer van Tangenborgh.
Hou er rekening mee dat Tangenborgh voor medewerkers een quarantaine-periode hanteert bij
terugkomst uit een (tijdens je verblijf) oranje of rood gecodeerd land. Quarantaine na verblijf in het
buitenland is voor eigen risico. Je kan hiervoor (onbetaald) verlof of plusuren inzetten.
Op vakantie naar het buitenland – maatregelen voor reizen binnen EU
Op dit moment hebben alle EU-landen een gele (met risico’s) of groene (veilig) kleurcode. Reizen wordt
dus niet meer ontraden, maar ben moet wel rekening houden met de risico’s en de geldende
maatregelen op bestemming. Er zullen de komende tijd minder regels zijn om het land uit te gaan, er
zijn meer regels om het land weer binnen te komen.
Vanaf 8 augustus as geldt dat alle reizigers van 12 jaar en ouder bij terugkeer naar Nederland een
coronabewijs nodig hebben als zij uit een EU-land komen met een geel reisadvies.
Waar moet je aan voldoen?
- reizigers die volledig gevaccineerd of hersteld zijn van corona;
o middels de (QR-code) CoronaCheck-app
- overige reizigers moeten bij vertrek kunnen overleggen;
o een PCR test van maximaal 48 uur oud,
o of een antigeentest van maximaal 24 uur oud
Hier ben jij als reiziger zelf verantwoordelijk voor. Mocht je geen coronabewijs kunnen overleggen en
hierdoor niet op tijd terugreizen naar Nederland, ligt dit buien de risicosfeer van Tangenborgh.
Er geldt geen quarantaine plicht voor reizigers uit EU-lidstaten bij terugkomst naar Nederland, tenzij er
sprake is van een nieuwe virusvariant. Voor iedereen, ook gevaccineerden, geldt het advies dat zij zich
laten testen. Reizigers uit landen met een geel reisadvies testen zich op dag 2 en dag 5 na aankomst bij
de GGD.
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Voor reizen buiten Europa blijft de lijst van de Europese Unie met veilige landen leidend. Bovenstaand
heeft dus geen invloed op die reizen.
Met meerdere mensen in een auto - dienstreizen
Het is toegestaan om met twee personen in één auto te zitten. Tangenborgh gaat er vanuit dat er eerst
gezocht wordt naar een alternatief:
 Ga op de fiets als het kan;
 Plan stagiaires, leerlingen en collega’s op routes die niet met een auto gereden hoeven te
worden;
 Rijd met 2 auto’s in overleg met je teamleider;
 Gebruik mondneusmaskers.
Gebruikte bronnen voor opstellen maatregelen:
 https://lci.rivm.nl/versoepelingen-langdurige-zorg
 https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19
 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
 https://www.actiz.nl/nieuws/dossier-coronavirus-voor-zorgorganisaties
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