4 juni 2020

Routekaart
voor mensen met een kwetsbare gezondheid
Versoepelen van maatregelen in de zorg kan alleen als het coronavirus onder controle blijft.

Kwetsbare ouderen thuis
6 MEI
Bezoek
ontvangen

Bij COVID zorg overdragen

Wijkverpleging

RIVM-basisregels 1 volgen
en testen

Mantelzorg

Vervoer

19 MEI

Geen bezoek, met enkele
uitzonderingen

Huishoudelijke
hulp

Dagbesteding

11 MEI

25 MEI
Ja, binnen RIVM-richtlijn 1

Testen beschikbaar

Reservepakket PBM2
beschikbaar

Geen grote groepen

Geen beperking,
RIVM-basisregels1 volgen

1 JUNI

Maximaal opschalen
binnen RIVM-basisregels 1
Testen beschikbaar

PBM2 mogelijk

Geen groepsvervoer

Groepsvervoer opgestart

Kwetsbare ouderen in verpleeghuis
6 MEI
Bezoek
ontvangen

Niet mogelijk, met enkele
uitzonderingen

11 MEI
Start op 26 locaties:
1 bezoeker per bewoner

Patiënten in ggz-instellingen
6 MEI
Bezoek
ontvangen
Behandeling

19 MEI

Ja, tenzij

Bezoek ruimhartiger
toestaan

Zoveel mogelijk
continueren

Hervatten reguliere zorg

25 MEI
Opschalen naar meer
locaties die voldoen aan
de eisen. 1 bezoeker per
bewoner

15 JUNI
Elke locatie wordt geacht
bezoek van één bezoeker
per bewoner toe te staan.
Locaties die ervaring
hebben met het toelaten
van één bezoeker, mogen
meer bezoekers per
bewoner toelaten.

1. RIVM-basisregels: Houd 1,5 meter afstand; vermijd drukte; was vaak je handen; bij verkoudheidsklachten blijf je thuis, ben je ook benauwd of heb je koorts dan blijven alle huisgenoten thuis.
2. PBM zijn persoonlijke beschermingsmiddelen: mondmasker, bril, schort, handschoenen.

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

Routekaart
(vervolg)

Mensen met een beperking thuis
6 MEI
Bezoek
ontvangen

Bij COVID zorg overdragen

Wijkverpleging

RIVM-basisregels1 volgen
en testen

Mantelzorg

Vervoer

19 MEI

Bij kwetsbaren
geen bezoek

Huishoudelijke
hulp

Dagbesteding

11 MEI

25 MEI
Ja, binnen RIVMbasisregels 1

Testen beschikbaar

Reservepakket PBM2
beschikbaar

Geen grote groepen

Geen beperking,
RIVM-basisregels1 volgen

1 JUNI

Maximaal opschalen
binnen RIVM-basisregels 1
Testen beschikbaar

PBM2 mogelijk

Geen groepsvervoer

Groepsvervoer opgestart

Mensen met een beperking in instellingen
6 MEI
Bezoek
ontvangen

Niet mogelijk, tenzij

25 MEI

1 JUNI

Ja, mits binnen RIVMbasisregels 1

Op alle locaties een goede
invulling voor ontvangen
van bezoek

Logeren buiten
de instelling
Dagbesteding

Geen grote groepen

Startdatum voor maken
van afspraken

15 JUNI

1 JULI

Iedereen heeft passende
afspraken over logeren

Iedereen heeft een
passende vorm van
dagbesteding

Beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang
6 MEI
Bezoek
ontvangen

Bezoek 'op maat'

Instelling
verlaten

Geen beperking

Dagbesteding

Ambulante
begeleiding

11 MEI

19 MEI

1 JUNI

Ja, binnen RIVMbasisregels1
Vermijd drukte

Geen grote groepen

Beperkt in de praktijk

25 MEI

Maximaal opschalen
binnen RIVM-basisregels 1
Testen beschikbaar

Beperking opheffen,
reservepakket PBM2
beschikbaar

1. RIVM-basisregels: Houd 1,5 meter afstand; vermijd drukte; was vaak je handen; bij verkoudheidsklachten blijf je thuis, ben je ook benauwd of heb je koorts dan blijven alle huisgenoten thuis.
2. PBM zijn persoonlijke beschermingsmiddelen: mondmasker, bril, schort, handschoenen.

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

Routekaart
(vervolg)

Kwetsbare jeugd t/m 18 jaar in instellingen
6 MEI

25 MEI

1 JUNI

Bezoek
ontvangen

Beperkt in de praktijk

Ja, binnen RIVMbasisregels1

Instelling verlaten
(voor bezoek)

Beperkt in de praktijk

Opstarten

Dagbesteding

Beperkt in de praktijk

Opstarten voor zover nog
niet is gebeurd

Ambulante
begeleiding

Beperkt in de praktijk

Opstarten voor zover nog
niet is gebeurd

Kwetsbare jeugd t/m 18 jaar thuis
6 MEI

1 JUNI

Behandeling /
begeleiding

Beperkt in de praktijk

Opstarten voor zover nog
niet is gebeurd

Dagbesteding

Geen grote groepen

Opstarten voor zover nog
niet is gebeurd

Vervoer

Op gebruikelijke wijze

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

