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Inleiding  

 
De zorg, veiligheid en duidelijkheid voor onze cliënten en medewerkers is onze leidraad. We zorgen 
ervoor dat wie op ons kan rekenen ons niet mist en dat we zo goed mogelijk vitaal versterkend 
blijven werken en begeleiden als Corona-besmettingen weer toenemen.  
 
Het blijft belangrijk dat we scherp zijn op de hygiëne -en ventilatiemaatregelen.  
 

Er is een crisisteam bestaande uit de Raad van Bestuur, de manager P&O, de veiligheids-

functionaris, de medewerker communicatie, waar nodig aangevuld met de clustermanager van de 
locatie waar een crisis is. Het crisisteam is bevoegd om tijdens een uitbraak van het corona-virus 
beslissingen te nemen en maatregelen bekend te maken.  
 
Uitgangspunt van de besluiten die RIBW K/AM neemt zijn gebaseerd op richtlijnen van het RIVM en 
de rijksoverheid. En we werken nauw samen met regionale zorgorganisaties. Waar nodig neemt  
RIBW K/AM steeds nieuwe of aanvullende maatregelen om cliënten en medewerkers/vrijwilligers te 

beschermen.  
 
De belangrijkste vragen/antwoorden hebben we direct hieronder voor je op een rij gezet. 
Meer vragen en antwoorden over het coronavirus vind je op de website van het RIVM. 
Informatie over de actuele maatregelen vind je op de website van de overheid. 

 

Testen 
 

• Ik ben verkouden en wil getest worden. Kan dat? 

Ja, dat kan zeker. Doe bij lichte klachten een zelftest; lees de informatie hieronder. Je kunt 

online een afspraak maken via coronatest.nl, log in met je DigiD. Je kunt ook bellen naar 

het nummer 0800-1202 om een afspraak te maken voor een test bij de GGD. Het nummer 

is gratis en zeven dagen per week bereikbaar van 08.00 uur tot 20.00 uur. Voor het 

afnemen van de testen hebben GGD’en teststraten door het hele land ingericht. 

• Zelftesten 

Een zelftest is een coronatest die je bij jezelf kan afnemen. Voor de zekerheid, bijvoorbeeld 

voordat je naar je werk of een activiteit gaat of veel mensen gaat ontmoeten. Of als je 

klachten hebt. Ook als je volledig bent gevaccineerd of al corona hebt gehad. Na een 

positieve zelftest doe je altijd een extra test bij de GGD. 

 

Er is echter een belangrijke uitzondering voor: 

• Kwetsbare mensen; lees hier welke groepen hiermee worden bedoeld 

• Zorgpersoneel dat werkt met kwetsbare mensen 
 

Zie ook de informatie op de website van de overheid. 

 
Zorg dat je altijd een paar zelftesten in huis hebt. Je kunt zelftesten kopen bij de apotheek, 

drogist of supermarkt. 

Gratis zelftesten en mondkapjes voor mensen met laag inkomen 

Aanschaf van zelftesten en mondkapjes kunnen een financiële drempel zijn, ook voor 

cliënten van RIBW K/AM. Het Rijk biedt gratis zelftesten en mondkapjes aan voor mensen 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden#nederland
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vaccins/vragen-en-antwoorden-coronavaccin
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen
https://coronatest.nl/
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/zelftesten-en-het-coronavirus
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met een laag inkomen. Heeft u bijvoorbeeld een HaarlemPas /Zandvoortpas dan kunt u de 

zelftesten en mondkapjes aanvragen bij de gemeente via telefoonnummer 14023, vraag 

naar team minima. Je krijgt de testen en mondkapjes dan thuis gestuurd. 

Besmetting: vermoedelijke en bevestigde besmetting 
 

• Wat moet ik doen als ik besmet ben of vermoed dat ik dat ben?  

• Je vertelt je begeleider of je familie dat je ziek bent of vermoed dat je Corona hebt. 

• Laat je zo snel mogelijk testen. Overleg hierover met je begeleider. 

• Je blijft thuis, je mag helaas niet naar buiten. 

• Je mag wel in de tuin of op je balkon zitten. Er mogen geen andere mensen bij je zitten. 

Je mag geen bezoek ontvangen. Alleen je begeleiders, je huisarts of de GGD mogen bij je 

komen. Houd altijd 2 grote stappen (1,5 meter) afstand. 

• Wat doet de begeleiding als ik besmet ben of vermoed dat ik dat ben? 

Ben je besmet geraakt of is er een vermoeden dat dit zo is, dan gaat de begeleiding 

volgens een plan werken. Dat bespreekt de begeleiding met je. In dat plan staat heel 

precies en stap voor stap wat er moet gebeuren.  

• Bij een vermoedelijke besmetting zal een test moeten worden afgenomen bij de GGD. 

We zullen je vragen minimaal 5 dagen op je kamer/thuis te blijven om verspreiding van 

het coronavirus te voorkomen. Wij volgen hier de Quarantaine- en isolatieregels 

volgens de richtlijnen van het RIVM. 

• Ook andere maatregelen kunnen nodig zijn. Dat hangt af van je situatie: of je op een 

van onze locaties woont, ambulante begeleiding krijgt of alleen bij ons komt voor 

dagbesteding. Heb je hierover vragen, neem dan contact op met je begeleider. 

RIBW K/AM meldt vastgestelde en vermoedelijke besmettingen aan de betreffende 

manager en aan het Corona-crisisteam van RIBW K/AM. Met passende maatregelen willen 

we zo verspreiding van het virus voorkomen.  

• Wat gebeurt er als een/mijn begeleider besmet is of als daarvan een vermoeden is? 

Je wordt hierover dan zo snel mogelijk geïnformeerd. En dan worden ook de maatregelen 

met je besproken. 

• Wat doet RIBW K/AM om verspreiding en besmetting te voorkomen? 

We werken volgens hygiëne- en schoonmaakregels en maatregelen om het virus te 

voorkomen. We brengen deze maatregelen regelmatig onder de aandacht bij alle cliënten 

en medewerkers. 

  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fribw-kam.email-provider.nl%2Flink%2F22tfk8clht%2Fwcakk9gogm%2Fktpksns37o%2Fxtwg16uhtt%2Fyjob9hpvwg&data=04%7C01%7CS.Tromp%40ribw-kam.nl%7Cfd68344ab2e345a5a68608d9f2da2a4e%7Cf313a0e198bf43a89c3124814609b27b%7C0%7C0%7C637807841098051144%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=zOLBUac15qw7S3nmJlvXlLb6leLehdcjoSpa%2FRlJKe4%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fribw-kam.email-provider.nl%2Flink%2F22tfk8clht%2Fwcakk9gogm%2Fqc0io3hq66%2Fxtwg16uhtt%2Fyjob9hpvwg&data=04%7C01%7CS.Tromp%40ribw-kam.nl%7Cfd68344ab2e345a5a68608d9f2da2a4e%7Cf313a0e198bf43a89c3124814609b27b%7C0%7C0%7C637807841098051144%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=2Bx8vxiSeaFgGcKensQ1vg61BC9ZZJ8ThCZUbfbdnho%3D&reserved=0
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Mondkapje 

In Nederland is op dit moment nergens meer een mondkapjesplicht, ook niet in het (openbaar) 

vervoer. In het buitenland kunnen de regels anders zijn. Bereid je daarom goed voor als je op reis 

gaat of terugreist naar Nederland via wijsopreis.nl (nederlandwereldwijd.nl). 

Dagbesteding 

Groeps -en dagbestedingsactiviteiten vinden gewoon plaats tot nader bericht of wanneer er sprake 

is van een virusuitbraak. We volgen hierbij het gezonde verstand en volgen de adviezen van de 

rijksoverheid op. Vanzelfsprekend nemen mensen die besmet zijn NIET deel aan de groeps- of 

dagbestedingsactiviteit. 

Bezoekers 
• Kan ik bezoek ontvangen? 

Bezoek ontvangen kan op dit moment weer gewoon. Bezoekers moeten wel klachtenvrij 

zijn. RIBW K/AM houdt zich aan de coronaregels  van de overheid. 

 

Als er sprake is van een Corona-uitbraak op een locatie met veel besmettingen, dan zullen 

wij in overleg met de GGD de locatie tijdelijk sluiten voor bezoekers. 

Oriënterende bezoeken/rondleidingen en intakegesprekken 
• Gaan oriënterende bezoeken en intakegesprekken door? 

Oriënterende bezoeken/rondleidingen en intakegesprekken kunnen worden ingepland in 

overleg met de afdeling Aanmelding en Advies. Wil je een locatie bezoeken, stuur dan een 

mail naar aanmeldingenadvies@ribw-kam.nl. De medewerker van de Afdeling Aanmelding 

en Advies stemt met de locatieverantwoordelijke af wat een handige tijd/dag is voor een 

oriënterend bezoek/rondleiding. 

 

Heb je vragen? Stel ze via aanmeldingenadvies@ribw-kam.nl 

https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen-naar-het-buitenland
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen
mailto:aanmeldingenadvies@ribw-kam.nl
mailto:aanmeldingenadvies@ribw-kam.nl

