
 

 

Persconferentie coronavirus 18 juni 2021 

Het vaccineren tegen corona gaat hard. In juli heeft iedereen die dat wil een prik. En vaak 
ook een tweede prik.  

Ondanks deze positieve berichten, is het virus niet weg. Het virus is onvoorspelbaar en 
nieuwe varianten blijven zich aandienen. Blijf dus voorzichtig en alert. En houd je aan de 
basisregels. 

Heb je zorgen of vragen, bespreek dit altijd met je behandelaar of begeleider.  

Bekijk ook de informatiefolder. Vraag je begeleider of behandelaar ernaar.  

 

Basisregels blijven gelden! 

• Hygiëne blijft belangrijk. Was regelmatig je handen. Nies en hoest in je elleboog.  
• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je direct testen op corona.  
• Houd 1,5 meter afstand van anderen. 

. 

Vanaf 26 juni gelden de volgende afspraken! Bekijk het in beeld. De afspraken zullen elke twee weken worden 
geëvalueerd en zo nodig worden bijgesteld! Zie de volgende bladzijde. 

juni 2021 

Laatste nieuws Corona 
Voor cliënten en naasten 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken


 

 

 

 

Lees ook de hele persconferentie terug: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/nieuws/2021/06/18/nederland-zet-grote-stap-bijna-alles-kan-op-anderhalve-meter  

Mondkapjes binnen IrisZorg  
Je begeleider/behandelaar en jij houden minimaal 1,5 meter afstand en letten goed op hygiëne. Is 
1,5 meter niet mogelijk, draag dan en mondkapje.    

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2021/06/18/nederland-zet-grote-stap-bijna-alles-kan-op-anderhalve-meter


 

 

Bezoek 
Vraag de begeleiding hoeveel bezoek je mag ontvangen per dag. Afhankelijk van de situatie is dit 
1 of 2 verschillende mensen per dag. 
Ben je bezoeker, dan vragen we je een mondkapje te dragen waar je geen 1,5 meter afstand tot 
elkaar kunt houden. Nemen jullie plaats op 1,5 meter afstand van elkaar, dan mag het mondkapje 
af. 
Bij binnenkomst wordt er een gezondheidscheck gedaan en leggen we je gegevens vast. 
 

Groepen buiten 

Buiten 
Er zijn geen regels meer voor het aantal mensen in groepen. 
Houd 1,5 meter afstand. 
Binnen 
De 1,5 afstand is leidend voor het aantal mensen in een ruimte naast goede ventilatie. 
De groep mag dus niet groter zijn dan de ruimte toe laat. Vraag je begeleider/behandelaar als je 
twijfelt. 
 

Heb je je nog niet laten vaccineren en wil je dat alsnog?  

Een deel van de bewoners is nu volledig beschermd. Toch is een aantal niet gevaccineerd. Dit blijft 

een eigen keuze. Verander je van gedachten, dan kun je alsnog een afspraak maken bij de GGD. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/vraag-en-antwoord/hoe-maak-ik-

een-afspraak-voor-vaccinatie-tegen-corona 

Vaccineren, laat je goed informeren 

Het is je eigen keuze om je te laten vaccineren, zorg dat je goed bent geïnformeerd. Bekijk onze 

website: www.iriszorg.nl/vaccinaties-binnen-iriszorg en zie daar bijvoorbeeld de korte films van 

Steffie en immunoloog Marjolein van Egmond.  

Heb je vragen over vaccineren? 
Praat erover met je naaste familie of vrienden, met je zorgverlener of bespreek het met je huisarts. 

Of bel met 0800 1351, dit is het algemene publieksinformatienummer van de Rijksoverheid. 

Kijk ook op coronavaccinatie.nl of op https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-antwoorden. 

 
 
Klachten  
Ontwikkel je klachten of ben je positief getest nadat je een afspraak hebt gehad? Neem dan 

contact op met je behandelaar/begeleider. 
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