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Doel: Het faseplan is een kapstok voor verder uitgewerkte corona-locatieplannen, hiermee kan lokaal differentiatie
plaatsvinden, afhankelijk van de doelgroep.
Belangrijke wijzigingen: De routekaart komt hiermee te vervallen, dit betreft nieuw beleid vanwege de gewijzigde
Corona situatie in Nederland.
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Inleiding
De coronacrisis is landelijk in een nieuwe fase gekomen en dat betekent dat we ook binnen Gors ons beleid
evalueren en vooruit blikken op wat er mogelijk nog gaat komen. Naar verwachting is het corona virus nog lange tijd
actief in de samenleving en krijgen we te maken met verschillende oplevingen van het virus in lokale clusters en/of
in regionale uitbraken. Ook een tweede landelijke golf is niet uit te sluiten. Sinds half maart is er wel het nodige
veranderd, we weten veel meer over het virus en de wijze van verspreiding, persoonlijke beschermingsmiddelen zijn
beter beschikbaar en de testcapaciteit is sterk toegenomen.
Dit maakt dat we nu ook andere beleidskeuzes kunnen maken. We kunnen vooruit denken over wat te doen bij een
nieuwe uitbraak. In de afwegingen die we hierbij maken gelden de volgende uitgangspunten.
-

-

Veilige zorg leveren voor cliënten, waarbij we vooral extra bescherming willen bieden aan cliënten met
verhoogde kwetsbaarheid op een gecompliceerd beloop van een corona infectie.
Veilige werkomstandigheden bieden voor al onze medewerkers.
De kwaliteit van leven van cliënten zo goed mogelijk borgen, door zo min mogelijk ingrijpende maatregelen
te nemen bij opflakkeringen van het coronavirus. De maatregelen moeten proportioneel zijn ten opzichte
van het doel dat we er mee wensen te bereiken.
We kiezen er voor om regionaal en lokaal verschillende maatregelen te nemen en maatwerk oplossingen te
treffen waar nodig. Uitgangspunt is dat we er naar streven voor cliënten zo lang als verantwoord een
zinvolle dagbesteding te bieden en bezoek toe te laten.

We kiezen er nu voor om ‘de routekaart’ zoals die er voorheen was los te laten en te werken met een faseplan. In
dit faseplan is uitgewerkt bij welke mate van opflakkering van het virus, welke maatregelen genomen worden voor
de verschillende onderdelen. Omdat de verschillende onderdelen verschillende karakteristieken hebben,
verschillende doelgroepen bedienen en verschillend gelokaliseerd zijn in de regio Zeeland, kan het voorkomen dat
voor verschillende onderdelen van Gors op een bepaald moment verschillende fases gelden.
In dit faseplan is uitgewerkt wat de kaders van de maatregelen zijn. De precieze uitwerking van hoe deze kaders in
de praktijk plaatsvinden wordt per locatie in een coronalocatieplan per fase uitgewerkt. Daar waar zaken uniform
gelden voor alle locaties zijn zij centraal uitgewerkt en daar wordt dan in dit overkoepelende faseplan naar
verwezen. Het doel van het locatieplan is het bieden van volwaardige zorg, ondersteuning en een zinvolle dag
invulling tijdens iedere fase.
Voor iedere fase geldt dat de in dit faseplan gemelde maatregelen onder voorbehoud zijn van eventuele andere
door het RIMV en/of de GGD opgelegde lokale, regionale of landelijke maatregelen

Basisregels rondom hygiëne
Tijdens iedere fase gelden de volgende basisregels:
Er wordt, zo veel als mogelijk, 1,5 meter afstand gehouden. Er is geen onnodig lichamelijk contact, dus
schud bijvoorbeeld geen handen ter begroeting.
Handen worden vaak gewassen en/of gedesinfecteerd.
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten, gooi
deze direct na gebruik weg.
Ruimtes worden voldoende geventileerd, open daar waar mogelijk meerdere ramen. Alle airco installaties
binnen Gors zijn veilig te gebruiken. Een losse ventilator alleen gebruiken indien er maximaal één persoon
in de ruimte aanwezig is.
Alle contactoppervlaktes worden regelmatig gereinigd met huishoudschoonmaakmiddel. .
Volg bij klachten zoals hoesten, niezen, koorts de instructies uit corona klachten bij cliënten en
medewerkers, zie ook de 12 vragen.
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Basisregels en bijzonderheden bezoek
Basisregels rondom bezoek ontvangen:
Iedereen, zonder corona gerelateerde klachten is welkom.
Het maximaal aantal bezoekers is afhankelijk van de grootte van het appartement. De 1,5 meter afstand
geldt altijd .
In de gemeenschappelijke ruimtes zijn geen bezoekers toegestaan. Bezoek loopt direct door naar het
appartement van de cliënt.
Iedereen desinfecteert bij de ingang van het pand de handen, zowel bij binnenkomst als bij vertrek.
Bij locaties met inpandige voordeuren gelden ook onderstaande basisregels:
De bezoeker meldt zich bij de begeleiding, die de 12 vragen check doet met deze bezoeker, deze check
kan ook telefonisch uitgevoerd worden.
- Een bezoekersregistratie wordt tijdens alle fases opgenomen in het locatieplan. Per locatie kan hiervoor
een maatwerkoplossing worden beschreven in het locatieplan om deze registratie uitvoerbaar te houden.
Overige bijzonderheden rondom bezoek:
Indien een verpleegkundige vaststelt dat er sterke vermoedens zijn van een corona besmetting bij cliënt of
medewerker, dan gelden tijdens de testperiode de bezoekregels van fase rood op de betreffende locatie.
Zie “wat te doen bij coronaklachten” voor het test- en quarantainebeleid. De communicatie verloopt via de
manager.
Er is altijd gesprek over maatwerk mogelijk, met in achtneming van het collectief belang. De vraag tot
maatwerk wordt door zorgregisseur ingebracht en afgestemd met de manager, de betrokken behandelaar
en de AVG. Deze afspraken worden eenduidig vastgelegd en zijn inzichtelijk voor diverse betrokkenen bij de
locatie inclusief manager.

De fases
Welke fase geldt voor welke locatie wordt door de bestuurder en/of het managementteam op advies van de AVG
vastgesteld. Dit gebeurt op basis van informatie van de GGD en het RIVM.
Fase groen:
Het coronavirus is onder controle in de regio. Alle cliënten en medewerkers worden aangespoord om de richtlijnen
van het RIVM te volgen. Er zijn geen bijkomende veiligheidsbeperkingen voor cliënten en medewerkers.
Fase geel:
Er is sprake van een toenemend aantal besmettingen in de regio. We zijn waakzamer voor de kwetsbaarste Gorscliënten. Op hoogrisicolocaties worden extra maatregelen genomen om uitbraak op de locatie te voorkomen.
Fase oranje:
Er is een kritiek aantal besmettingen in de regio. Voor cliënten van hoogrisicolocaties zijn er nog bijkomende
afspraken nodig en ook op laagrisicolocaties zijn maatregelen nodig.
Fase Rood:
Er is een bewezen coronabesmetting of een zeer sterke verdenking hiervan, die is vastgesteld door een
verpleegkundige, op de locatie bij een cliënt of een medewerker.
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Het overkoepelende locatie fase-plan
Wonen
Hoogrisico locaties

Fase groen
Naar buiten & bezoek: :
Cliënten mogen de locatie verlaten
en deelnemen aan alle landelijk
toegestane maatschappelijke
activiteiten, met in achtneming van
de landelijke richtlijnen. Doe bij
vertrek van de locatie de 12- vragen
check
Het te ontvangen bezoek vindt
plaats volgens de basisregels.
Cliënten mogen op vakantie in de
gebieden/landen met code geel.
Geen beperking in logeren
Gebruik PBM: gebruik bij zorg
binnen 1,5 meter een stoffen
mondmasker.
Overige zaken en ondersteuning
Fysiek team overleg is mogelijk met
inachtneming van 1,5 meter.
Er zijn geen andere beperkingen of
veiligheidsmaatregelen
noodzakelijk.

1

Fase geel
Naar buiten & bezoek:
Cliënten worden gewezen op de 1,5
meter maatregel, lukt het hen niet
om dit zelf te handhaven dan
begeleidt een medewerker of een
vaste bezoeker hen tijdens de
maatschappelijke activiteit, die bij
voorkeur buiten is. Doe bij vertrek de
12- vragen check

Fase rood
Naar buiten & bezoek:
Cliënten mogen de locatie niet
verlaten.
Cliënten mogen niet logeren.
Vakantie is niet toegestaan
Er is geen bezoek mogelijk.

Cliënten mogen niet logeren.
Cliënten mogen logeren bij de 4 vaste
bezoekers, mits er geen ander
bezoek komt bij logeeradres m.u.v.
de vaste bezoekers van de cliënt.
Vakantie mag in gebieden/landen
met code geel met (één) van de vaste
bezoekers / stem een groepsreis af
met verpleegkundige/ AVG.
Het te ontvangen bezoek is beperkt,
uitgewerkt in het locatieplan, bezoek
in eigen appartement is mogelijk
(max 4 p.p.) Bezoek zorgt zelf voor de
voorgeschreven PBM, zie onder.
Externe dagbesteding (DB) “Ja, maar
maak hierbij heldere maatwerkafspraken¹.
In geval van een arbeids- of job
coachovereenkomst, houdt cliënt
zich aan de werkgeversmaatregelen
Maak op locatie maatwerkafspraken1
met betreffende cliënt.
Interne DB onbeperkt aantal locaties,

Maatwerkafspraken worden gemaakt met de manager, betrokken behandelaar en AVG.
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Vakantie is niet toegestaan
Het te ontvangen bezoek is beperkt.
Dit wordt uitgewerkt in het
locatieplan, indien mogelijk niet in
het eigen appartement. (max 2 p.p.)
Bezoek zorgt zelf voor de
voorgeschreven PBM, zie onder.
Externe DB niet mogelijk.
In geval van een arbeids- of job
coachovereenkomst, houdt cliënt
zich aan de werkgeversmaatregelen
Maak op locatie maatwerkafspraken¹ met betreffende cliënt.
Interne DB bezoek max 1. locatie,
mits gescheiden van laag en extern
Gebruik PBM: Draag altijd een
chirurgisch mondmasker
Behandelaren op locatie: Alleen
voor noodzakelijke zorg met PBM

Gebruik PBM: Volg de instructies
van de verpleegkundige, raadpleeg
bij hun afwezigheid “wat te doen bij
coronaklachten.”.
Behandelaren op locatie:
Alleen hoog urgente behandelingen
met gebruik van chirurgisch
mondmasker.
Overige externen op locatie:
Niet toegestaan
Vrijwilligers op locatie:
Niet toegestaan
Overige zaken en ondersteuning:
De verpleegkundige heeft dagelijks
contact met de locatie.
Toegang voor teamcoach aan de
locatie wordt bepaald door het
taakteam.
Cliënten waarbij corona is
vastgesteld gaan in quarantaine op
hun eigen appartement en worden
met PBM begeleid en verzorgd. (zie
draaiboek quarantaine) (indien ze

Het overkoepelende locatie fase-plan

Wonen
Laagrisico locaties

Fase groen
Naar buiten & bezoek:
Cliënten mogen de locatie verlaten
en deelnemen aan alle landelijk
toegestane maatschappelijke
activiteiten, met in achtneming van
de landelijke richtlijnen. Doe bij
vertrek de 12 vragen check.
Cliënten mogen op vakantie in de
gebieden/landen met code geel.
Geen beperking in logeren

bij voorkeur gescheiden van
laagrisico en externe deelnemers.
Gebruik PBM: draag altijd een stoffen
mondmasker. Draag een chirurgisch
mondmasker als 1,5 m afstand niet
mogelijk is,

Overige externen op locatie: Alleen
voor noodzakelijk zorg met PBM

Behandelaren op locatie: toegestaan
met PBM, zie boven.
Overige externen op locatie:
toegestaan met PBM, zie boven.
Vrijwilligers op locatie: toegestaan
met PBM. zie boven.
Overige zaken en ondersteuning
Fysiek team overleg is mogelijk met
gebruik PBM én met 1,5 meter
afstand.
Inzet invalmedewerkers en PIDZ
toegestaan met PBM
Fase geel
Naar buiten & bezoek
Cliënten mogen de locatie verlaten
en deelnemen aan alle landelijk
toegestane maatschappelijke
activiteiten, die bij voorkeur buiten
plaatsvinden. Met in achtneming van
de landelijke richtlijnen, waar
begeleiding hen bij vertrek op
attendeert. Doe bij vertrek de 12
vragen check.

Overige zaken en ondersteuning:
Beperk fysiek teamoverleg. (gebruik
PBM én met 1,5 m afstand, indien
overleg noodzakelijk is)

Cliënten mogen op vakantie in de
gebieden/landen met code geel.

Het te ontvangen bezoek vindt
plaats volgens de basisregels

Geen beperking in logeren

Gebruik PBM: Bij zorg binnen 1,5
meter stoffen mondmasker.

Het te ontvangen bezoek vindt plaats
volgens de basisregels
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Vrijwilligers op locatie:
Vrijwilligerswerk in de locatie is niet
mogelijk.

te ziek zijn of dit lukt gedragsmatig
niet vindt overplaatsing naar
regionaal ingerichte coronaplekken
plaats).

De teamcoach heeft indien gewenst
regelmatig contact.
Medewerkers werken zo veel als
mogelijk op één vaste locatie.

Fase oranje
Naar buiten & bezoek:
Cliënten mogen naar buiten en
deelnemen aan maatschappelijke
(bij voorkeur buiten) activiteiten, en
bij vertrek geattendeerd op de
inachtneming van de landelijke
richtlijnen. Doe bij vertrek de 12
vragen check.
Cliënten mogen logeren bij de 4
vaste bezoekers, mits er geen
ander bezoek komt bij logeeradres
m.u.v. de vaste bezoekers van de
cliënt.
Vakantie mag in gebieden/landen
met code geel met (één) van de
vaste bezoekers.

Fase rood
Naar buiten & bezoek:
Cliënten mogen niet naar buiten.
Er is geen bezoek mogelijk.
Cliënten mogen niet logeren.
Vakantie is niet toegestaan
Behandelaren op locatie:
Alleen hoog urgente behandelingen
met gebruik van chirurgisch
mondmasker.
Overige externen op locatie:
Niet toegestaan
Vrijwilligers op locatie:
Niet toegestaan

Het overkoepelende locatie fase-plan
Overige zaken en ondersteuning
Fysiek team overleg is mogelijk met
inachtneming van 1,5 meter.

Gebruik PBM: Bij zorg binnen 1,5
meter stoffen mondmasker
Behandelaren op locatie: toegestaan

Er zijn geen andere beperking of
veiligheidsmaatregelen
noodzakelijk.

Overige externen op locatie:
Toegestaan

Het te ontvangen bezoek is beperkt,
dit wordt uitgewerkt in het locatieplan, bezoek in eigen appartement
is mogelijk (max 4 p.p.) Bezoek
zorgt zelf voor de voorgeschreven
PBM, zie onder.

Vrijwilligers op locatie: toegestaan

Gebruik PBM: Draag altijd een
chirurgisch mondmasker

Overige zaken en ondersteuning
Fysiek team overleg is mogelijk met
inachtneming van 1,5 meter.

Behandelaren op locatie:
Alleen voor noodzakelijke zorg met
PBM, zie boven.
Overige externen op locatie:
Alleen voor noodzakelijk zorg met
PBM, zie boven.
Vrijwilligers op locatie:
Vrijwilligerswerk in de locatie is niet
mogelijk.

Gebruik PBM: Volg de instructies
van de verpleegkundige, raadpleeg
bij hun afwezigheid “wat te doen bij
Coronaklachten.”.
Overige zaken en ondersteuning:
De verpleegkundige heeft dagelijks
contact met de locatie.
De teamcoach heeft indien gewenst
regelmatig contact.
Cliënten waarbij Corona is
vastgesteld gaan in quarantaine op
hun eigen appartement en worden
met PBM begeleid en verzorgd. (zie
draaiboek quarantaine) (indien ze
te ziek zijn of dit lukt gedragsmatig
niet vind overplaatsing naar
regionaal ingerichte coronaplekken
plaats).

Overige zaken en ondersteuning:
Beperk fysiek teamoverleg.
(gebruik PBM én met 1,5 m
afstand,)

Dagbesteding,
Werken en Leren.
(DWL)

Fase groen
Doe de 12-vragen check bij
binnenkomst en vertrek.

Fase geel
Doe de 12-vragen check bij
binnenkomst en vertrek.

De teamcoach heeft indien gewenst
regelmatig contact.
Medewerkers werken zo veel als
mogelijk op een vaste locatie.
Fase oranje
Doe de 12-vragen check bij
binnenkomst en vertrek.

Gebruik PBM: Maak bij zorg aan
hoog-risico cliënten, binnen 1,5
meter gebruik van een stoffen

Groepssamenstelling:
Probeer cliënten van hoog en
laagrisicolocaties zo veel mogelijk te

Groepssamenstelling:
Cliënten van hoog risicolocaties zijn
gescheiden van cliënten van
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Fase rood
De locatie wordt gesloten tot in elk
geval na bron en contact
onderzoek.
Volg de instructies van het
taakteam corona en de

Het overkoepelende locatie fase-plan
mondmasker.

scheiden. Lukt scheiden niet, gebruik
PBM volgens onderstaande instructie

laagrisico en externe bezoekers.
Lukt dit niet, dan wordt voor hoog
risicocliënten thuis dagbesteding
georganiseerd.

Gebruik PBM door medewerkers:
Draag altijd een stoffen
mondmasker. Draag een chirurgisch
mondmasker als 1,5 m afstand niet
mogelijk is,

Gebruik PBM door medewerkers:
Iedereen draagt een chirurgisch
mondmaskers.

Vervoer: Alle cliënten en de
chauffeur dragen een mondmasker.
Er zijn geen andere beperking of
veiligheidsmaatregelen
noodzakelijk.

Gebruik PBM door cliënten:
Er kán een chirurgisch mondmasker
gedragen worden door cliënten van
hoogrisicolocaties én door overige
cliënten met een hoog
gezondheidsrisico die dit zelf willen
en/of als behandelaar/AVG dit
adviseert aan cliënt. Buiten worden
geen mondmaskers gedragen.
Vervoer: Alle cliënten en de chauffeur
dragen een mondmasker.
Dagbehandeling –
volwassenen
Hersenz

Gebruik PBM door cliënten:
Er kán een chirurgisch
mondmasker gedragen worden
door cliënten van hoogrisico
locaties én door overige cliënten
met een hoog gezondheidsrisico die
dit zelf willen en/of als
behandelaar/AVG dit adviseert aan
cliënt. Buiten worden geen
mondmaskers gedragen.
Vervoer: Alleen gescheiden vervoer
van hoog- en laagrisicocliënten.Alle
cliënten en de chauffeur dragen
een mondmasker.
Fase oranje
Doe de 12-vragen check.

Fase groen
Doe de 12-vragen check.

Fase geel
Doe de 12-vragen check.

Gebruik PBM: Maak bij zorg binnen
1,5 meter gebruik van een stoffen
mondmasker.

Gebruik PBM door medewerkers:
Draag altijd een stoffen
mondmasker. Draag een chirurgisch
mondmasker als 1,5 m afstand niet
mogelijk is,

Gebruik PBM door medewerkers:
Iedereen draagt een chirurgisch
mondmaskers.

Gebruik PBM Er kán een chirurgisch
mondmasker gedragen worden door
cliënten met een hooggezondheidsrisico die dit zelf willen

Gebruik PBM Er kán een chirurgisch
mondmasker gedragen worden
door cliënten met een hooggezondheidsrisico die dit zelf willen
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verpleegkundige.

Fase rood
De behandelgroep wordt gestopt tot
in elk geval na bron- en contact
onderzoek.
Volg de instructies van het
taakteam Corona en de
verpleegkundige.

Het overkoepelende locatie fase-plan
Dagbehandeling
kindzorg

Thuisbegeleiding

Fase groen
Doe de 12-vragen check¹

Fase geel
Doe de 12-vragen check¹

Fase oranje
Doe de 12-vragen check¹

Gebruik PBM: Er worden geen PBM
gedragen.

Gebruik PBM: Er worden geen PBM
gedragen.

Gebruik PBM: Er worden geen PBM
gedragen.

Geen extra beperkingen buiten
basisregels
¹Zie https://lci.rivm.nl/langdurig-

Geen extra beperkingen buiten
basisregels
¹Zie https://lci.rivm.nl/langdurig-

Geen extra beperkingen buiten
basisregels
¹Zie https://lci.rivm.nl/langdurig-

neusverkouden-kinderen

neusverkouden-kinderen

neusverkouden-kinderen

Fase groen
Doe de 12-vragen check

Fase geel
Doe de 12-vragen check

Fase oranje
Doe de 12-vragen check

Begeleiding: volgens reguliere
werkwijze.

Begeleiding: Ja, tenzij.. Bij twijfels of
zorgen afstemming met GDK en
manager. Reguliere fysieke
contactmomenten kunnen in overleg
(gedeeltelijk) worden vervangen door
alternatieve zorg (o.a. beeldbellen).

Begeleiding: Nee, tenzij.. Fysieke
contactmomenten worden
vervangen door alternatieve
vormen van zorg. Waar noodzakelijk
worden de fysieke
contactmomenten gedaan met
gebruik van PBM.

Gebruik PBM: in principe geen,
gebruik een chirurgisch
mondmasker als de cliënt klachten
heeft en uitstellen van de zorg of
zorg op afstand is niet mogelijk.
Geen extra beperkingen buiten
basisregels

Gebruik PBM: in principe geen,
gebruik een chirurgisch mondmasker
als de cliënt klachten heeft en
uitstellen van de zorg of zorg op
afstand is niet mogelijk.
Geen extra beperkingen buiten
basisregels.

Gebruik PBM: gebruik altijd een
chirurgisch mondmasker bij contact
met cliënten.
Geen extra beperkingen buiten
basisregels.

Fase rood
De behandelgroep wordt gestopt tot
in elk geval na bron- en contact
onderzoek.
Volg de instructies van het
taakteam corona en de
verpleegkundige.
Fase rood
De betreffende cliënt kan geen
thuisbegeleiding geboden worden.
Indien dit tot grote problemen leidt
overleg dan met de AVG praktijk of
de inzet van volwaardige mogelijk
is.
Alle thuisbegeleiders die in de 14
dagen voor de vastgestelde Corona
in contact zijn geweest met deze
cliënt bieden allen zorg op afstand
en laten zich testen.
Deze thuisbegeleiders hervatten de
zorg aan huis pas na een negatieve
test of 14 dagen na het laatste
contact met de besmette
thuisbegeleidingscliënt.
Afhankelijk van de testresultaten
dient verder contact onderzoek
plaats te vinden in overleg met de
GGD.
De overige thuisbegeleiding in de
regio vindt plaats volgens code
oranje.
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Een overzicht met de hoog- en laagrisicolocaties:
De indeling van de hoog-laagrisico locaties is gedaan aan de hand van de volgende criteria:
- 50% of een hoger aantal bewoners behoort tot de groep kwetsbare cliënten met een verhoogd risico op een ernstig
beloop van een corona- infectie en/of
- het gebouw zo is ingericht dat kruisbesmettingen makkelijk plaatvinden
Laagrisicolocaties
Akkerdistelstraat
Amalialaan
Beethovenlaan VG/LG2
Beatrixstraat 49/37
Gravestraat/ Van Dishoekstraat
Hendrikstraat/ Flessenstraat
Julianastraat
Marijkeplein
Nassaulaan
Stromenwijk

Hoogrisicolocaties
Beethovenlaan NAH¹
Beukenstraat
De Cavalier
De Nieuwe Haven
De Hoogte
Dorpsplein
Kaersemakerstraat
Populierenstraat
Regenboogstraat
Touwbaan
Valckeslotlaan
Vredehoflaan

De 12 vragen
Deze 12 vragen zijn om vast te stellen of er symptomen van een mogelijke corona infectie zijn
1. Wat is uw temperatuur? (bij paracetamolgebruik daar 0,5oC bij optellen)
2. Heeft u last van kortademigheid in rust of bij lichte inspanning?
3. Heeft u last van spierpijn in rust of bij lichte inspanning?
4. Heeft u last van algehele malaise in rust of bij lichte inspanning?
5. Heeft u last van hoesten?
6. Heeft u last van keelpijn?
7. Heeft u last van neusverkoudheid: snotteren/niezen/loopneus/ verstopt neus?
8. Heeft u last van recent ontstane onverklaard smaak en/of reukverlies (ook zonder neusverkoudheid)?
9. Heeft u last van extreme vermoeidheid?
10. Heeft u last van pijn achter de ogen?
11. Heeft u op dit moment last van (onverklaarde) diarree?
12. Heeft u een huisgenoot/partner met een bewezen of verdachte corona besmetting.

2

Mits de bewoners van de Beethovenlaan VG/LG, altijd gescheiden blijven van de Beethovenlaan NAH.
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