
CORONA Update 14 Oktober 2020 

 

Onze aanpak n.a.v. de nieuwe coronamaatregelen van 13 okt 2020 

Het blijkt dat men ‘ouderen en dagbesteding’ zoveel mogelijk wil sparen. Mark Rutte wijst erop dat 

ieder zijn verantwoording moet nemen.  Er is door ons breed overlegd met verschillende locaties en 

onze professionals en goed nagedacht wat dit betekent voor De Mollenhof. 

Op sommige dagdelen werd de groep te groot. We hebben bekeken welke bezoekers het meest 

kwetsbaar waren en hen gevraagd om een paar weken toch thuis te blijven. Dit voor ieders 

veiligheid. We maken een afweging en nemen hier ook de thuissituatie in mee. 

 

Maar we vragen ook aan onze clienten en hun mantelzorgers om zelf ook een afweging te maken. 

Wij vinden het prima als men zelf kiest voor de veilige optie en liever de dagbesteding een paar 

weken afmeldt. Wij snappen en respecteren die keus. 

Wij gebruiken binnen ons team een mondkapje als we nabij de bezoekers moeten zijn zoals hulp bij 

toilet of een arm bij het wandelen. Verder zitten de bezoekers uit elkaar, ontsmetten regelmatig de 

handen en we vragen thuis te blijven bij verkoudheid of als men een loopneus heeft.  

Wij doen ons best om de kwaliteit en gezelligheid te waarborgen. Binnen het team zijn er ook 

regelmatig teamleden tijdelijk uit beeld omdat ze, als ze een lichte vorm van verkoudheid hebben, ze 

niet mogen komen en eerst getest moeten worden. Dat duurt vaak een dag of 5 voordat de uitslag 

bekend is. We proberen dan zoveel mogelijk vervanging te regelen. Maar er wordt wel wat gevraagd 

van ons team en we proberen het zo vol te houden. 

We hebben een grote groep bezoekers die wij graag zoveel als kan gebruik willen laten maken van de 

dagbesteding. Om de groepen kleiner te maken zullen er een aantal bezoekers 1 dagdeel tijdelijk in 

moeten leveren en van onze kant uit gaan we nu maandagochtend ook open.  Dit zal zijn per 1 

november. De vrijdag gaat per 1 november tot 13.00 ipv 14.00 uur worden. 

We hebben Corona nog steeds buiten de deur kunnen houden en hopen dat het zo blijft maar daarbij 

vragen we ook hulp van onze gasten. Dit lukt ons alleen samen. 
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