
 

 
 

 
 
 

CORONAVIRUS UPDATE 
11 mei 
 
 
 Beste collega’s,  

  

Bij deze willen wij jullie een compleet overzicht geven van de maatregelen na die nog steeds gelden, de 

versoepelingen en de wijzigingen.  

  

Twee maanden geleden zijn we begonnen met de 1e fase (uitbraak) en nu zitten we in de 2e fase 

(overgangsfase) om straks in de 3e fase (controle) uit te komen.  

  

De overgangsfase is de fase waarin de economie en samenleving langzaam weer opengesteld worden en dus is 

de mogelijkheid van besmetting groter. De cijfers en het aantal IC bedden zijn de maatstaaf. Iedereen zal zich 

dus verstandig moeten gedragen en zich moeten houden aan de regels.  

  

De basisregels blijven zoals ze zijn:  

• Blijf altijd thuis werken bij klachten;  

• Bij benauwdheid en koorts blijft het gehele gezin thuis;  

• 1,5 meter afstand;  

• Werk (zoveel mogelijk) vanuit huis;  

• Houd rekening met elkaar;  

• Hoesten en niezen binnenkant elleboog;  

• Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze meteen weg;  

• Handen wassen;  

• Vermijd drukte;  

• Ouder dan 70 jaar en/of kwetsbare groep, chronische ziek wees extra voorzichtig.  

  

Per afdeling en locatie zijn al veel extra afspraken gemaakt en maatregelen genomen. Deze blijven gelden tot 

nadere informatie.   

  

In de komende dagen komen we met algemene richtlijnen hoe we het nieuwe normaal kunnen vormgeven. 

Lokaal zal bekeken worden hoe deze richtlijnen geïmplementeerd worden.   

  

Hieronder benoemen we de geplande landelijke maatregelen en treffen jullie ook een overzichtskaartje aan. 

Dit is makkelijk om zelf even vlug op te kijken of om door te sturen naar cliënten.  
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Naast de basisregels zoals hierboven beschreven zijn dit de volgende wijzigingen.   

  

Ouderen, zieken, zorgmedewerkers, jeugdtrainers en vanaf nu ook de leraren en de medewerkers van de 

kinderopvang kunnen, met klachten, ook getest gaan worden.  

Vanaf 11 mei komen daar de contactberoepen bij.  

Vanaf 18 mei komen daar de mantelzorgers, medewerkers OV, politie, marechaussee en handhavers bij.  

In juni kunnen alle mensen met klachten getest gaan worden.  

  

Het contact onderzoek van de GGD blijft van groot belang.  

• Bij een besmet persoon gaat het gehele huishouden 14 dagen in quarantaine;   

• Bij de contacten blijft het advies zoveel mogelijk thuis te blijven en vanuit huis te rapporteren.  

Testen, Traceren, Thuis rapporteren.  

  

De verzorgingstehuizen zullen stap voor stap opengaan. Er gaat nu op 25 locaties gekeken worden of dat goed 

gaat en over 2 weken zal er gekeken worden of er meerdere locaties open kunnen.  

  

De versoepelingen kunnen alleen doorgang vinden met de volgende drie voorwaarden:  

• De versoepelingen worden gegeven tot 1 september, indien de cijfers daar de ruimte voor bieden  

• Het nut van mondkapje is dun, maar in een situatie waarin geen 1,5 meter afstand gehouden worden 

is het bij JUIST gebruik positief in de besmetting naar andere toe. Er mogen geen medische kapjes 

gebruikt worden!  

• Het opheffen van sommige maatregelen hebben gevolgen voor de zorg en de drukte en het verkeer  

  

  

11 mei 2020  

• Openen basisscholen (liefst hele dagen i.v.m. vervoer)  

• Openen kinderopvang  

• Openen contactberoepen met 3 regels:  

- 1,5 meter afstand  

- Op afspraak  

- Aan de voorkant zal er gevraagd worden naar je gezondheid   

- Mondkapje is hierdoor niet nodig  

• Ouder dan 18 jaar mogen weer buiten sporten  

- 1,5 meter afstand  

- Geen wedstrijden  

- Thuis douchen  

• Bibliotheek mag ook weer open.  

  



 

 
 

1 juni 2020  

• Openen voortgezet onderwijs  

• Openen van de terrassen  

- Aan een tafeltje  

- 1,5 meter afstand  

• Openen restaurant, concertzalen, bioscopen, café, theater   

- Maximaal 30 personen  

- Reserveren  

- 1,5 meter afstand  

- Aan de voorkant zal er gevraagd worden naar je gezondheid   

• Openen musea  

- Vooraf een kaartje kopen  

  

15 juni 2020  

• Mbo’s mogen praktijk examens afnemen en praktijk les geven  

Er moet nog goed gekeken worden hoe dat mogelijk gemaakt kan worden, ook voor hbo.  

  

1 juli 2020  

• Restaurant, concertzalen, bioscopen, café, theater + kerken, crematoria, bruiloften en congressen  

- Maximaal 100 personen  

- Reserveren  

- 1,5 meter afstand  

- Aan de voorkant zal er gevraagd worden naar je gezondheid   

- Gemeenschappelijke douchen campings mogen open  

  

1 september 2020  

• Openen sportscholen, sportkantines, sauna’s, koffieshops, casino’s, sekswerkers, binnensporten en 

contactsporten mogen weer open  

  

Speciale aandacht voor het OV  

Per 1 juni 2020 zal er een normale dienstregeling gereden worden. Het materiaal wordt nu aangepast om 40% 

beschikbaar te hebben.  

Thuiswerken blijft maar de werktijden en openingstijden zullen wel serieus bekeken moeten worden.  

  

• In het OV is een mondkapje VERPLICHT (geen medische!!)  

• Op station, perron, haltes e.d. blijft het 1,5 meter afstand  

  

Als laatste werd er gezegd dat er een 2e economisch pakket komt voor de bedrijven die nu nog niet 

meegenomen zijn.  

  



 

 
 

Dit is een zeer uitgebreide opsomming geworden en wij hopen dat deze “agenda” echt uitgevoerd kan 

worden en dat iedereen weer eventjes opgefrist is met de maatregelen die zijn blijven staan.  

  

Samen doen we dit en samen komen we eruit.  

Blijf gezond en zorg goed voor elkaar!!  

  

Deze update is ook na te lezen op onze site https://www.meevivenz.nl/coronaupdate/  

Mocht je nog artikelen of sites hebben die voor ons relevant zijn dan kan je die sturen 

naar calamiteiten@meevivenz.nl  
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