
 

 

 

We zien dat de versoepelingen ook de nodige besmettingen met zich mee brengen. We hebben 

nog steeds te maken met een toename onder zowel medewerkers als cliënten.  

 

Op 15 maart 2022 beoordeelt het kabinet opnieuw de coronamaatregelen. 

Tot 15 maart 2022 blijven de onderstaande maatregelen gelden.  

Geef elkaar de ruimte!  De 1,5 meter afstand blijft een veilige afstand en draag een mondkapje 
daar waar het houden van 1,5 meter niet mogelijk is. We willen niet dat nog meer medewerkers en 
cliënten besmet raken. De zorg moet doorgaan. 

 
 

 
 
 

Maatregelen IrisZorg 
 

• Blijf thuis bij klachten en laat je testen bij de GGD (PCR). Ook als je al gevaccineerd bent. 

• Houd 1,5 meter afstand.  

• Draag een mondkapje waar het houden van de 1,5 meter afstand niet mogelijk.  
• Schud geen handen. 
• Was vaak en goed je handen. 
• Hoest en nies in je elleboog. 
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Heb je je nog niet laten vaccineren en wil je dat alsnog?  

Ben je nog niet gevaccineerd en wil je alsnog? Je kan alsnog een afspraak maken bij de GGD. 

Ook is het mogelijk dat de huisarts naar een woonlocatie van IrisZorg komt.  

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

een-afspraak-voor-vaccinatie-tegen-corona 

 

Prikken zonder afspraak 

Laat je prikken zonder een afspraak te maken. Dat kan op heel wat GGD-vaccinatielocaties. Kijk 

hier: https://prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl/nl/.  

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.  

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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