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11 juni 2020 
 

Uitgangspunt 

Algemeen geldende COVID-19 maatregelen voor dagbesteding van het 
ministerie van VWS en maatregelen van het RIVM. 

 
Alle aanwezigen 

• Alle aanwezigen houden onderling ten minste een afstand van 1,5 meter. 
• Alleen mensen die géén klachten hebben die passen bij Covid-19 mogen in 

het Odensehuis aanwezig zijn. Die klachten zijn koorts, hoesten, 
benauwdheid, ernstige moeheid, spier-gewrichtspijn, maag,-darmklachten, 
braken en/of diarree, plotseling verlies van reuk of smaak. 

• Alle aanwezigen wassen in ieder geval hun handen met water en zeep of met 
gel 

o Bij binnenkomst en voor vertrek. 
o Na toiletgang. 
o Voor het eten. 
o Wanneer ze zichtbaar verontreinigd zijn. 

• Hoesten en niezen in de elleboog. 
• Gebruik papieren zakdoekjes. 
• Geen handen schudden. 

 
Bezoekers 

• Bezoekers kunnen alleen naar het Odensehuis komen als dat is 
afgesproken. Er is geen mogelijkheid zonder afspraak binnen te komen. 

• Begeleiders/ chauffeurs mogen niet mee naar binnen.

Afspraken in het Odensehuis met betrekking tot Covid-19 
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• Alleen deelnemers die geen klachten hebben passend bij Covid-19 kunnen 

naar het Odensehuis komen. 
• Als een huisgenoot (gezinslid) van de deelnemer verschijnselen van Covid- 

19 heeft dan blijft de deelnemer thuis, ook als die geen klachten heeft. 
• Bij alleen verkoudheidsklachten van een huisgenoot van de deelnemer, 

mag de deelnemer wel deelnemen. 
• Bezoekers zijn alleen welkom als men zich kan houden aan de 

geldende regels. Als de regels niet in acht worden genomen kan het 
Odensehuis de bezoeker de toegang ontzeggen. 

 
 

Vrijwilligers 

• Begeleiders blijven bij klachten passend bij het Covid-19 thuis. 
• Begeleiders blijven ook thuis als een huisgenoot verschijnselen van Covid-19 

heeft. 
• Begeleiders blijven bij koorts thuis totdat ze 24 uur klachtenvrij zijn. 
• Het Odensehuis werkt zoveel mogelijk met vaste groepen en vaste 

begeleiders om het aantal verschillende contacten te beperken. 
• Begeleiders houden zich ook buiten het Odensehuis aan het richtlijnen van 

het RIVM. 
 
 

Reiniging en hygiëne 
• Iedereen gebruikt papieren handdoeken. 
• Meerdere keren per dag reinigen: 

o handcontactpunten (kranen, deurklinken, stoelleuningen, 
armleuningen, lichtknopjes, trapleuningen). 

o contactoppervlakten (tafelbladen en keukenbladen). 
• Einde van de dag reinigen 

o Materiaal dat is gebruikt door deelnemers 
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Binnenkomst 
• Eén begeleider van het Odensehuis loopt een deelnemer die gebracht wordt 

tegemoet. 
• Degene die de bezoeker brengt, komt niet mee naar binnen. 
• De bezoeker wordt gevraagd zelf zijn/ haar jas op te hangen en naamkaartje 

te pakken. 
• De bezoeker wordt gevraagd eerst de handen te wassen of te reinigen 

met gel. 
• De deelnemer neemt plaats op de stoel die wordt aangewezen door 

de vrijwilliger. Er wordt zo weinig mogelijk rondgelopen. 
 

Inrichting 
• De zithoek in de huiskamer is zo ingericht dat er 1,5 meter afstand is tussen 

de zitplaatsen. 
• Stoelen staan op anderhalve meter van elkaar.  

 
Aantal aanwezigen 
• Het maximum aantal aanwezigen per ruimte wordt nog nader bepaald. 

 
Eten en drinken 
• Eén vaste persoon verzorgt de koffie en thee en komt in de keuken. 

 


