
Basisregels corona in eenvoudige taal  
Er zijn steeds minder coronabesmettingen in Nederland. 

Het gaat beter, maar het virus is nog niet weg.  

Daarom gelden er vanaf 1 juli nog steeds regels.  

De regels zijn minder streng.  

Toch moeten we de regels blijven volgen.  

Zo houden we het veilig voor iedereen. 

Loop je extra risico om het coronavirus te krijgen?  
Dan maken we extra regels voor jou.  
Zo blijf jij veilig. 

Wat zijn de basisregels ook alweer?   

 Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar.  
 Was vaak je handen met water en zeep.  
 Hoest en nies in je elleboog.  
 Gebruik papieren zakdoekjes (1x). 
 Schud geen handen.  
 Blijf thuis bij klachten en laat je testen.  
 Blijf weg van drukke plekken.  

Bezoek 

 Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar. 
 Begeleiders houden ook 1,5 meter afstand. 
 Soms is het voor begeleiders moeilijk om 1,5 meter afstand te 

houden. Daarom mag jouw begeleider dichterbij komen als het niet 
anders kan. Hij kan dan een mondkapje of handschoenen dragen. 

 Mensen die jou willen bezoeken maken hiervoor een afspraak met de 
woning.  
Zo zorgen we ervoor dat het niet te druk wordt.  

 Als de bezoekers gezondheidsklachten hebben, kunnen ze niet op 
bezoek komen.  

 Wil je op bezoek bij iemand? Dan maak je een afspraak met je 
begeleider.  



Regels voor als je bij Reinaerde woont 

 Soms is het voor begeleiders moeilijk om 1,5 meter afstand te 
houden. Daarom mag jouw begeleider dichterbij komen als het niet 
anders kan. Hij kan dan een mondkapje of handschoenen dragen. 

 Woon je met meer mensen in een huis, dan hoef je geen afstand bij 
elkaar te houden. 

 Medewerkers houden wel 1,5 meter afstand. 
 Als je je niet lekker voelt, zeg het dan tegen je begeleider. 

Regels voor als je bij Reinaerde dagbesteding doet of werkt 

 Soms is het voor begeleiders moeilijk om 1,5 meter afstand te 
houden. Daarom mag jouw begeleider dichterbij komen als het niet 
anders kan. Hij kan dan een mondkapje of handschoenen dragen. 

 Werk je met anderen samen, dan houd je 1,5 meter afstand bij 
elkaar. 

 Werk je met mensen samen bij wie je ook woont? 
Dan hoeft je geen afstand bij elkaar te houden.  

 Medewerkers houden 1,5 meter afstand van anderen 
 Bij gezondheidsklachten ga je niet naar dagbesteding of naar je 

werk. 

Logeren 

 Soms is het voor begeleiders moeilijk om 1,5 meter afstand te 
houden. Daarom mag jouw begeleider dichterbij komen als het niet 
anders kan. Hij kan dan een mondkapje of handschoenen dragen. 

 Je houdt 1,5 meter afstand van elkaar. 
 Als de andere logées jonger zijn dan 18 jaar, dan hoef je geen 

afstand te houden.   
 Medewerkers houden 1,5 meter afstand van jou. 
 Heb je gezondheidsklachten, dan blijf je thuis en kun je niet logeren.  
 Heb je gezondheidsklachten, dan mogen er geen anderen bij jou 

thuis logeren.  

 

 



Vervoer van Reinaerde  

 Ben je jonger dan 18 jaar? Dan hoef jij geen mondkapje op. De 
chauffeur wel. Hij draagt een medisch mondkapje.  

 Ben je ouder dan 18 jaar en reis je met de bus?  
Dan draag je altijd een mondkapje. 
Het maakt niet uit hoeveel mensen er dan mee gaan in de bus.  

 Kun je (nog) geen mondkapje dragen? 
Dan meld je dat bij de dagbesteding. 

 Heb je gezondheidsklachten?  
Dan blijf je thuis en stap je niet in de bus.  

Diagnostiek en behandeling, begeleiding bij jou thuis 

 Je houdt altijd 1,5 meter afstand van een ander.  
 Medewerkers houden 1,5 meter afstand van jou 
 Soms is het voor begeleiders moeilijk om 1,5 meter afstand te 

houden. Daarom mag jouw begeleider dichterbij komen als het niet 
anders kan. Hij kan dan een mondkapje of handschoenen dragen. 

 Als je gezondheidsklachten hebt, blijf je thuis. Je krijg dan geen 
behandeling.  
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