
Coronamaatregelen per risiconiveau in de Friese zorg
De Friese Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT), Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en Gezondheidszorg (GZ) hebben samen afspraken gemaakt welke 

coronamaatregelen per risiconiveau (ten minste) kunnen gelden. Voor ieder niveau geldt: volg de basisregels. Zorginstellingen kunnen besluiten om aanvullend 
strengere maatregelen te nemen als de situatie daarvoor aanleiding geeft.

Vanaf risiconiveau 

Waakzaam
Vanaf risiconiveau 

Zorgelijk
Vanaf risiconiveau 

Ernstig of Zeer ernstig

Bewoners en cliënten

Bezoekers

Persoonlijke 
beschermings-
middelen

Geen beschermingsmiddelen nodig Draag tijdens zorgverlening een  
niet-chirurgisch mondkapje als een 
huisgenoot positief is getest

Draag tijdens zorgverlening een 
niet-chirurgisch mondkapje als een 
huisgenoot positief is getest

Draag buiten een niet-chirurgisch 
mondkampje

Gezamenlijke  
ruimten

Houd 1,5 meter afstand Houd 1,5 meter afstand

Bewoners met klachten komen niet in de 
gezamenlijke ruimte

Houd 1,5 meter afstand

Bewoners met klachten komen niet in 
de gezamenlijke ruimte

Eetmomenten en activiteiten worden 
zoveel mogelijk beperkt

Bezoek  
ontvangen

Geen beperkingen Maximaal 6 

Bij thuiszorg geen bezoek in dezelfde 
ruimte waar zorg wordt verleend

Maximaal 2

Bij thuiszorg geen bezoek in dezelfde 
ruimte waar zorg wordt verleend

Afspraken op maat mogelijk bij terminale 
cliënten

Naar buiten  
gaan

Geen beperkingen Geen beperkingen Ga liever niet naar buiten

Draag buiten een niet-chirurgisch 
mondkampje

Vanaf risiconiveau 

Waakzaam
Vanaf risiconiveau 

Zorgelijk
Vanaf risiconiveau 

Ernstig of Zeer ernstig

Aantal bezoekers

Geen beperkingen Maximaal 6 

Bij thuiszorg geen bezoek in dezelfde 
ruimte waar zorg wordt verleend

Maximaal 2

Bij thuiszorg geen bezoek in dezelfde 
ruimte waar zorg wordt verleend

Afspraken op maat mogelijk bij terminale 
cliënten

Gezondheidscheck

Gezondheidscheck voor bezoek Registratie en tekenen van een 
gezondheidscheck

Registratie en tekenen van een 
gezondheidscheck

Persoonlijke 
beschermings- 
middelen

Geen beschermingsmiddelen nodig Draag een niet-chirurgisch mondkapje Draag een niet-chirurgisch mondkapje 
(evt. type IIR)

Vanaf risiconiveau 

Waakzaam
Vanaf risiconiveau 

Zorgelijk
Vanaf risiconiveau 

Ernstig of Zeer ernstig

Medewerkers

Persoonlijke 
beschermings-
middelen

Geen beschermingsmiddelen nodig Draag mondneusmasker type IIR Draag mondneusmasker type IIR

Monitoring en 
registratie

Reguliere monitoring van cliënten Klachten bij cliënten worden dagelijks 
gemonitord

Bij alle cliënten worden dagelijks 
metingen gedaan en worden klachten 
gemonitord en geregistreerd 

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn welkom Vrijwilligers zijn welkom 

Draag mondneusmasker type IIR

Vrijwilligers zijn welkom

Draag mondneusmasker type IIR

Paramedici en overige 
contactberoepen

Zijn welkom

Volg de geldende richtlijnen

Zijn welkom

Volg de geldende richtlijnen

Alleen op medische indicatie en als het 
echt noodzakelijk is

Volg de geldende richtlijnen

Leveranciers en 
andere externen

Zijn welkom

Volg de geldende richtlijnen

Zijn welkom

Volg de geldende richtlijnen

Worden zoveel mogelijk geweerd

Volg de geldende richtlijnen

Personele bezetting

Dagelijks contact over de bezetting Dagelijks contact over de bezetting Dagelijks contact over de bezetting

Werken en pauzes in cohorten

Voorraadbeheer 
persoonlijke 
beschermings-
middelen (PBM)

Regulier beheer van PBM Er is een aangewezen medewerker 
voorraadbeheer PBM

Er is een aangewezen medewerker 
voorraadbeheer PBM 

Als ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, kunnen de maatregelen op deze routekaart worden aangepast. 
Op coronadashboard.rijksoverheid.nl/veiligheidsregio is het actuele risiconiveau voor Fryslân te vinden. 

Ben je ook benauwd en/of heb je koorts? Dan moeten alle huisgenoten thuisblijven.

Heb je klachten? Blijf thuis Laat je testen

Houd 1,5 meter afstand Was vaak je handen Hoest en nies in je elleboog
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