
Aan vrijwilligers die actief zijn in onze locaties 

 

Onderwerp: Verscherpte maatregelen coronavirus 

Purmerend, 23 oktober 2020 

 

Beste vrijwilliger, 

 

Landelijk neemt het aantal corona-besmettingen nog iedere dag toe. Ook bij 

Prinsenstichting zien we helaas het aantal besmettingen bij onze medewerkers en 

cliënten oplopen. Daarom hebben wij deze week besloten een aantal maatregelen 

aan te scherpen. Dit doen we voor de veiligheid van onze cliënten, verwanten, 

medewerkers en vrijwilligers. In deze brief leest u meer over de maatregelen en wat 

dit voor u betekent. De maatregelen gelden vanaf zaterdag 24 oktober en zijn in elk 

geval voor 3 weken van kracht.  

 

Bezoekregeling 

Er geldt vanaf nu een maximum van één bezoeker per dag per cliënt. De algemene 

maatregel om het aantal bezoekers thuis/tuin/balkon per dag te beperken tot één, 

geldt per cliënt. En dus niet per locatie of woning. De bezoekregeling heeft geen 

gevolgen voor uw inzet. 

 

Mondkapje verplicht 

Om cliënten te beschermen dragen onze medewerkers en bezoekers een mondkapje. 

Het dragen van een mondkapje is ook verplicht voor vrijwilligers die op bezoek 

komen in een van onze locaties. Ook vragen wij u buiten een mondkapje te 

gebruiken als u binnen 1,5 meter afstand van cliënten, medewerkers of andere 

vrijwilligers bent.  

 

De mondkapjes worden verstrekt door Prinsenstichting via de locatie waar u 

ondersteunt of op bezoek komt. U hoeft dus niet zelf voor een mondkapje te zorgen. 

Ook vragen we u bij het op- en afzetten van het mondkapje de handen goed te 

wassen of te reinigen met handalcohol.    

 

Wilt u geen mondkapje dragen tijdens het bezoek, dan kunnen we u helaas geen 

toegang geven tot de woning. We hopen op uw begrip voor deze maatregel. Mocht 

het gebruik van een mondkapje niet mogelijk zijn in het contact met de cliënt, dan 

kunt u dit met de persoonlijk begeleider bespreken.  

 

  



Regeling Inzet vrijwilligers 

De regeling voor inzet van vrijwilligers is naar aanleiding van de mondkapjesplicht  

aangepast. De nieuwe regeling kunt u in de bijlage vinden.  

 

We willen graag bezoek zoveel mogelijk in stand houden. Dat kan alleen als iedereen 

meewerkt aan de nieuwe maatregelen. 

 

Bedankt voor uw begrip en uw medewerking in deze bijzondere tijd.  

 

Contact 

Heeft u vragen? U kunt veel informatie vinden op de website: 

www.prinsenstichting.nl/coronavirus. Of neem contact op met de persoonlijk 

begeleider van de cliënt.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ineke (W.S.A.) Huibregtsen 

directeur Prinsenstichting 

 

 

Bijlage: regeling Inzet vrijwilligers 

 

http://www.prinsenstichting.nl/coronavirus

