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Corona update: o.a. eigen testlocatie en booster medewerkers 
 
Graag brengen we je op de hoogte van de nieuwe corona-ontwikkelingen. 
 
Eigen testlocatie Almelo 
Goed nieuws! Er is groen licht gegeven voor het opzetten van een eigen PCR-testlocatie in 
Almelo. Deze week werken we aan het inrichten van het proces en het opleiden van 
collega’s die de testen gaan afnemen. Het is de bedoeling dat de testen worden 
afgenomen van maandag tot en met vrijdag, op een vast moment van de dag. Na afname 
worden de testen naar een ziekenhuis gebracht, die vervolgens zorgt dat de medewerker 
dezelfde dag uitslag krijgt. Zoals het nu lijkt, starten we volgende week. Nadere informatie 
volgt zo snel mogelijk. 
We zien veel voordeel in het beschikbaar stellen van een eigen testlocatie. Medewerkers 
met klachten of medewerkers die in contact zijn geweest met een positief getest persoon 
kunnen snel worden getest. De uitslag is dezelfde dag bekend en zo wordt de druk op het 
roosteren verlaagd. 
 
Mondneusmasker gebruik cliënten Behandeling en MO 
Voor dagbesteding en behandellocaties geldt dat we de huidige groepsgrootte blijven 
behouden en niet terug gaan naar kleinere groepen. Bij activiteiten waar 1,5m afstand 
moeilijk te borgen is, willen we dat cliënten een mondneusmasker gaan dragen. Het de 
eigen verantwoordelijkheid van de cliënt als hij of zij dit weigert. Bij activiteiten waar wel 
voldoende afstand mogelijk is, hoeft de cliënt geen mondneusmaker op. 
 
Hygiëne en schoonmaken 
Eén van de adviezen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is het 
opvolgen van hygiënerichtlijnen. Het gaat dan om alle handelingen die ervoor zorgen dat 
je zo min mogelijk in aanraking komt met ziekteverwekkers, zoals bacteriën en virussen. 
Op een juiste manier een mondneusmasker dragen, voldoende afstand houden, dragen 
bij aan het voorkomen van besmettingen en verspreiding. Het goed schoonhouden van 
ruimtes en materialen is daar ook een onderdeel van. Door preventief en consequent 
schoon te maken, kunnen we zo veel mogelijk voorkomen dat er besmetting dan wel een 
uitbraak plaatsvindt. 
 
Het reinigen van oppervlakken kan dagelijks met een allesreiniger. Voor het desinfecteren 
van materialen is een schema gemaakt, waarin staat wanneer en hoe vaak je bepaalde 
handelingen moet verrichten. 
 
Corona toegangsbewijs 
Om sommige publieke locaties te betreden, is een coronatoegangsbewijs verplicht. Bij het 
deelnemen aan een activiteit (bijv. in een zwembad of sportschool) of bij het gebruik 
maken van een ruimte buiten onze eigen locatie, kan het zijn dat die locatie verplicht is 
om naar een QR-code te vragen. Zo nodig, help dan de cliënt bij het tonen van het 
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toegangsbewijs. 
 
Booster medewerkers 
Deze maand start de campagne voor de boosterprik voor medewerkers. Vanaf half 
december start de GGD met het toedienen van de booster. Vanuit InteraktContour 
ontvangen de medewerkers een uitnodigingsbrief om zich aan te melden voor de 
wachtlijst. Vanuit deze ontvang je een oproep om een afspraak te maken. De GO voor het 
versturen van deze brief is er nog niet. Ook moet nog worden bepaald welke 
medewerkers precies in aanmerking komen voor de boosterprik. Zodra hier meer 
informatie over bekend is, worden jullie geïnformeerd. 
 
Feestdagen 
Tijdens de feestdagen deze maand willen we graag bij elkaar komen, elkaar spreken en 
zien. Wat we niet willen is elkaar besmetten. In het algemeen geldt: hoe minder 
contacten, hoe minder besmettingen. We vragen je de bezoekregel (max. 4 bezoekers per 
dag) in acht te nemen en de basisregels te blijven volgen. Voor bewoners adviseren we 
om afspraken te maken of zij de feestdagen binnen of buiten de locatie doorbrengen. 
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