
ROUTEKAART DE STRIJPE EN DE LAANTJES 10

 Bezoek ontvangen  
 bij St. Elisabeth

  Maximaal 3 bezoekers per 
bewoner tegelijkertijd 
(ongeacht leeftijd) op  
1,5 m. afstand. Dit hoeven 
geen vaste bezoekers te 
zijn.

  Maximaal 3 bezoekers per 
bewoner tegelijkertijd 
(ongeacht leeftijd) op  
1,5 m. afstand. Dit hoeven 
geen vaste bezoekers te 
zijn.

  Maximaal 1 bezoeker per 
bewoner tegelijkertijd en 

  1 keer per dag op 1,5 m. 
afstand. Bij voorkeur  
1 vaste bezoeker, maar 
het maximaal aantal 
vaste bezoekers is 2 (niet 
tegelijkertijd). In principe  
1 bezoek per dag.

  Maximaal 1 bezoeker per 
bewoner tegelijkertijd én 
1 keer per dag op 1,5 m.

   afstand. Bij voorkeur  
1 vaste bezoeker, maar 
het maximaal aantal vaste 
bezoekers is 2 (niet 
tegelijkertijd). In principe  
1 bezoek per dag.

   Geen bezoek. Eventueel 
maatwerk voor bezoek.

  Maximaal 1 bezoeker per 
bewoner tegelijkertijd én 
1 keer per dag op 1,5 m.

   afstand. Bij voorkeur  
1 vaste bezoeker, maar 
het maximaal aantal vaste 
bezoekers is 2 (niet 
tegelijkertijd). In principe  
1 bezoek per dag. Geen 
bezoek in afwachting van 
testuitslag.

 De bezoeker heeft géén klachten (hoesten, niezen, verkoudheid, koorts) De bezoeker past de juiste handhygiëne toe De bezoeker houdt 1,5  meter afstand tot anderen

 

    

    

  

 

 

    

    

  

 

 

    

    

  

 

 

    

    

  

 

 

    

    

  

 

 

    

    

  

 

 

    

    

  

 

  Mondkapje bezoeker 
binnen St. Elisabeth

 Bezoek registreren

  De bezoeker draagt een 
eigen mondkapje.

 Nee, niet nodig.

  De bezoeker draagt een 
chirurgisch mondkapje 
dat bij ingang West (en 
voor bezoekers aan 
De Laantjes 10 bij de 
hoofdingang) wordt 
uitgereikt.

  Ja, bij ingang West (De 
Strijpe) en bij de hoofd–
ingang (De Laantjes 10).

  De bezoeker draagt een 
chirurgisch mondkapje 
dat bij ingang West (en 
voor bezoekers aan 
De Laantjes 10 bij de 
hoofdingang) wordt 
uitgereikt.

  Ja, bij ingang West (De 
Strijpe) en bij de hoofd–
ingang (De Laantjes 10).

  De bezoeker draagt een 
chirurgisch mondkapje 
dat bij ingang West (en 
voor bezoekers aan 
De Laantjes 10 bij de 
hoofdingang) wordt 
uitgereikt.

  Ja, bij ingang West (De 
Strijpe) en bij de hoofd–
ingang (De Laantjes 10).

  In het geval van maatwerk 
voor bezoek: De bezoeker 
draagt een chirurgisch 
mondkapje dat bij ingang 
West (en voor bezoekers 
aan De Laantjes 10 bij 
de hoofdingang) wordt 
uitgereikt. De bezoeker 
aan een bewoner in 
quarantaine draagt ook 
wegwerphandschoenen 
die door St. Elisabeth 
worden uitgereikt.

  Ja, bij ingang West (De 
Strijpe) en bij de hoofd–
ingang (De Laantjes 10).

   In het geval van 
maatwerk voor bezoek: 
De bezoeker aan een 
besmette bewoner draagt 
beschermingsmiddelen 
die door St. Elisabeth 
worden uitgereikt. 

  Ja, bij ingang West (De 
Strijpe) en bij de hoofd–
ingang (De Laantjes 10).

  Bezoek aanmelden  
op de website

  Nee, tenzij anders 
aangegeven.

  Nee, tenzij anders 
aangegeven.

  Nee, tenzij anders 
aangegeven.

  Nee, tenzij anders 
aangegeven.

  Nee, tenzij anders 
aangegeven.

  Nee, tenzij anders 
aangegeven.

  De bewoner op  
(familie)bezoek

  Het advies aan de 
bewoner is om beperkt op 
bezoek te gaan bij mensen 
van buiten St. Elisabeth.

  Het advies aan de 
bewoner is om niet op 
bezoek te gaan bij mensen 
van buiten St. Elisabeth.

  Het dringende advies aan 
de bewoner is om niet op 
bezoek te gaan bij mensen 
van buiten St. Elisabeth. 

  Het dringende advies aan 
de bewoner is om niet op 
bezoek te gaan bij mensen 
van buiten St. Elisabeth.

  De bewoner mag niet op 
bezoek bij mensen van 
buiten St. Elisabeth.

  De bewoner mag niet op 
bezoek bij mensen van 
buiten St. Elisabeth.

  Mondkapje bewoner 
binnen St. Elisabeth

 Naar buiten

  Bewegingen in het 
gebouw*

 Fysiotherapie

  De bewoner hoeft geen 
mondkapje te dragen.

  De bewoner mag het 
terrein van St. Elisabeth 
verlaten. Het advies is 
echter om dit beperkt te 
doen.

  De bewoner krijgt van 
de zorgmedewerker een 
chirurgisch mondkapje 
tijdens de zorgverlening. 
Ook krijgt de bewoner een 
mondkapje om te dragen 
buiten het appartement.

  De bewoner mag het 
terrein van St. Elisabeth 
verlaten, maar het advies 
is om dit niet te doen.

  Bewoners van De Strijpe 
bezoeken geen bewoners 
van De Laantjes en 
andersom. Bewoners van 
De Strijpe kunnen elkaar 
onderling wel bezoeken. 
Voor echtparen De 
Strijpe-De Laantjes geldt 
maatwerk. In alle fases 
geldt: in het kader van het 
welzijn van de bewoner 
kunnen individuele 
afspraken worden 
gemaakt met de EVV’er.

 Fysiotherapie gaat door.

  De bewoner krijgt van 
de zorgmedewerker een 
chirurgisch mondkapje 
tijdens de zorgverlening. 
Ook krijgt de bewoner een 
mondkapje om te dragen 
buiten het appartement.

  De bewoner krijgt het 
dringende advies om het 
terrein van St. Elisabeth 
niet te verlaten, tenzij het 
echt noodzakelijk is.

  Bewoners van De Strijpe 
bezoeken geen bewoners 
van De Laantjes en 
andersom. Bewoners van 
De Strijpe van dezelfde 
verdieping kunnen elkaar 
onderling wel bezoeken. 
Voor echtparen De 
Strijpe-De Laantjes geldt 
maatwerk. In alle fases 
geldt: in het kader van het 
welzijn van de bewoner 
kunnen individuele 
afspraken worden 
gemaakt met de EVV’er.

 Fysiotherapie gaat door.

  De bewoner krijgt van 
de zorgmedewerker een 
chirurgisch mondkapje 
tijdens de zorgverlening. 
Ook krijgt de bewoner een 
mondkapje om te dragen 
buiten het appartement.

  De bewoner krijgt het 
dringende advies om het 
terrein van St. Elisabeth 
niet te verlaten, tenzij het 
echt noodzakelijk is.

  Bewoners van De Strijpe 
bezoeken geen bewoners 
van De Laantjes en 
andersom. Bewoners van 
De Strijpe van dezelfde 
verdieping kunnen elkaar 
onderling wel bezoeken. 
Voor echtparen De 
Strijpe-De Laantjes geldt 
maatwerk. In alle fases 
geldt: in het kader van het 
welzijn van de bewoner 
kunnen individuele 
afspraken worden 
gemaakt met de EVV’er.

 Fysiotherapie gaat door.

  De bewoner krijgt van 
de zorgmedewerker een 
chirurgisch mondkapje 
tijdens de zorgverlening.

  De bewoner mag niet 
naar buiten en blijft in het 
eigen appartement.

  Bewoners van De Strijpe 
bezoeken geen bewoners 
van De Laantjes en 
andersom. Bewoners van 
De Strijpe van dezelfde 
verdieping kunnen elkaar 
wel bezoeken. Voor 
echtparen De Strijpe-De 
Laantjes geldt maatwerk.

  In alle fases geldt: in het 
kader van het welzijn 
van de bewoner kunnen 
individuele afspraken 
worden gemaakt met de 
EVV’er.

 Fysiotherapie gaat door.

  De bewoner krijgt van 
de zorgmedewerker een 
chirurgisch mondkapje 
tijdens de zorgverlening.

  Zorgverlening en  
huishoudelijke dienst

  Medewerkers 
dragen persoonlijke 
beschermingsmiddelen, 
zoals een chirurgisch 
mondkapje en 
handschoenen.

  Medewerkers 
dragen persoonlijke 
beschermingsmiddelen, 
zoals een chirurgisch 
mondkapje en 
handschoenen.

  Medewerkers 
dragen persoonlijke 
beschermingsmiddelen, 
zoals een chirurgisch 
mondkapje en 
handschoenen.

  Medewerkers 
dragen persoonlijke 
beschermingsmiddelen, 
zoals een chirurgisch 
mondkapje en 
handschoenen.

  Medewerkers 
dragen persoonlijke 
beschermingsmiddelen, 
zoals een mondmasker, 
handschoenen, een 
halterschort en een 
spatbril.

  Medewerkers 
dragen persoonlijke 
beschermingsmiddelen, 
zoals een mondmasker, 
handschoenen, een 
isolatieschort en een 
spatbril.

 Behandelingen   De behandelaars kunnen 
voor behandelingen 
worden ingezet.

  De behandelaars kunnen 
voor behandelingen 
worden ingezet.

  De behandelaars kunnen 
voor behandelingen 
worden ingezet.

  Alleen als het 
noodzakelijk is, kunnen 
de behandelaars voor 
behandelingen worden 
ingezet. De behandelaren 
volgen de richtlijnen 
vanuit de beroepsgroepen.

  Alleen als het 
noodzakelijk is, kunnen 
de behandelaars voor 
behandelingen worden 
ingezet. De behandelaren 
volgen de richtlijnen 
vanuit de beroepsgroepen.

  Alleen als het 
noodzakelijk is, kunnen 
de behandelaars voor 
behandelingen worden 
ingezet. De behandelaren 
volgen de richtlijnen 
vanuit de beroepsgroepen.

 Tandarts   De tandarts is 
beschikbaar voor 
controles en 
behandelingen.

  De tandarts is 
beschikbaar voor 
controles en 
behandelingen.

  De tandarts is 
beschikbaar voor 
controles en 
behandelingen.

  Alleen als het noodzakelijk 
is, kan de tandarts voor 
behandelingen worden 
ingezet.

  Alleen als het noodzakelijk 
is, kan de tandarts voor 
behandelingen worden 
ingezet.

  Alleen als het noodzakelijk 
is, kan de tandarts voor 
behandelingen worden 
ingezet.

  Activiteiten in ’t Trefpunt 
zoals braintraining, 
biljarten en bridge 

  Activiteiten per 
 verdieping

 Individuele 
 activiteiten

 Uitvaart

 Winkel* 

 Kapper*

 Pedicure

 Prikpost

 MDO

 Leefcirkels**

  Deze activiteiten gaan 
door. Eventueel wordt 
er een alternatieve plek 
gezocht voor de activiteit.

  Deze activiteiten gaan 
door. Team Welzijn geeft 
hieraan invulling.

  Deze activiteiten gaan 
door. Team Welzijn geeft 
hieraan invulling.

 Geen beperkingen.

 De winkel is open.

 De kapper is open.

  De pedicure is 
beschikbaar voor 
behandelingen.

 De prikpost is geopend.

  Het MDO is op locatie 
mogelijk.

  Leefcirkels zijn van 
toepassing.

  Deze activiteiten gaan 
door.

  Deze activiteiten gaan 
door. Team Welzijn geeft 
hieraan invulling.

  Deze activiteiten gaan 
door. Team Welzijn geeft 
hieraan invulling.

  Maatwerk, maar het 
advies is om niet te gaan.

 De winkel is open.

 De kapper is open.

  De pedicure is 
beschikbaar voor 
behandelingen.

  De prikpost is alleen  
voor bewoners van  
St. Elisabeth geopend.

  Het MDO is op locatie 
mogelijk.

  Leefcirkels zijn niet van 
toepassing.

  Deze activiteiten gaan 
door.

  Deze activiteiten gaan 
door. Team Welzijn geeft 
hieraan invulling.

  Deze activiteiten gaan 
door. Team Welzijn geeft 
hieraan invulling.

  Maatwerk, maar het 
dringende advies is om 
niet te gaan.

 De winkel is open.

 De kapper is open.

  De pedicure is 
beschikbaar voor 
behandelingen.

  De prikpost is alleen  
voor bewoners van  
St. Elisabeth geopend.

  Het MDO vindt online 
plaats.

  Leefcirkels zijn niet van 
toepassing.

  Deze activiteiten gaan 
door.

  Deze activiteiten gaan 
door. Team Welzijn geeft 
hieraan invulling.

  Deze activiteiten gaan 
door. Team Welzijn geeft 
hieraan invulling.

  Maatwerk, maar het 
dringende advies is om 
niet te gaan.

 De winkel is open.

 De kapper is open.

  De pedicure is 
beschikbaar voor 
behandelingen.

  De prikpost is alleen  
voor bewoners van  
St. Elisabeth geopend.

  Het MDO vindt online 
plaats.

  Leefcirkels zijn niet van 
toepassing.

  Deze activiteiten gaan niet 
door.

  Deze activiteiten gaan 
door. Team Welzijn geeft 
hieraan invulling.

  Deze activiteiten gaan door. 
Team Welzijn geeft hieraan 
invulling. Met uitzondering 
van de besmette/verdachte 
bewoner

  Maatwerk, maar het 
dringende advies is om 
niet te gaan.

  De winkel is open, maar 
niet voor de bewoners in 
(preventieve) quarantaine.

    De kapper is open, maar 
niet voor de bewoners in 
(preventieve) quarantaine.

  De pedicure is 
beschikbaar op 

 indicatie van de arts.

  De prikpost is alleen  
voor bewoners van  
St. Elisabeth geopend.

  Het MDO vindt online 
plaats.

  Leefcirkels zijn niet van 
toepassing.

  Deze activiteiten gaan niet 
door.

  Deze activiteiten gaan niet 
door.

  Deze activiteiten gaan door. 
Team Welzijn geeft hieraan 
invulling. Met uitzondering 
van de besmette/verdachte 
bewoner

  Maatwerk, maar het 
dringende advies is om  
niet te gaan.

 De winkel is dicht.

 De kapper is dicht.

  De pedicure is 
beschikbaar op 

 indicatie van de arts.

 De prikpost is gesloten.

  Het MDO vindt online 
plaats.

  Leefcirkels zijn niet van 
toepassing.

 Huiskamers

 ’t Trefpunt*

  De huiskamers zijn 
geopend.

  ’t Trefpunt is in maaltijd–
shifts geopend voor zowel 
bewoners van De Strijpe 
als de bewoners van 
De Stedes.’t Trefpunt is 
ook open voor bewoners 
en bezoekers voor het 
landelijk bepaalde 
maximaal aantal gasten 
(maximale groepsgrootte).

  Bewoners kunnen er altijd 
voor kiezen om hun maaltijd 
in het appartement te eten.

  De huiskamers zijn 
geopend.

  ’t Trefpunt is in 
maaltijdshifts alleen ’s 
middags geopend voor 
bewoners van De Strijpe.

  Bij landelijke of regionale 
sluiting van de horeca is ’t 
Trefpunt uitsluitend open 
voor bewoners van De 
Strijpe en De Laantjes 10. 

  Bewoners kunnen er 
altijd voor kiezen om 
hun maaltijd in het 
appartement te eten.

  De huiskamers zijn 
geopend.

’  t Trefpunt is in 
maaltijdshifts alleen ’s 
middags geopend voor 
bewoners van De Strijpe.

  Bewoners kunnen er 
altijd voor kiezen om 
hun maaltijd in het 
appartement te eten.

  De huiskamers zijn 
geopend.

  ’t Trefpunt is in 
maaltijdshifts alleen ‘s 
middags geopend voor 
bewoners van De Strijpe.

  Bewoners kunnen er 
altijd voor kiezen om 
hun maaltijd in het 
appartement te eten.

  De huiskamers zijn 
geopend.

  ’t Trefpunt is in 
maaltijdshifts alleen ’s 
middags geopend voor 
bewoners van De Strijpe 
die niet in quarantaine 
zitten. Bewoners in 
quarantaine krijgen 
de maaltijd in hun 
appartement. Bewoners 
kunnen er altijd voor 
kiezen om hun maaltijd in 
het appartement te eten.

  De huiskamers zijn 
gesloten.

  ’t Trefpunt is gesloten. 
Alle bewoners krijgen 
de maaltijd in hun 
appartement.

  De bewoner mag niet 
naar buiten en blijft in het 
eigen appartement.

  Bewoners van De Strijpe 
bezoeken geen bewoners 
van De Laantjes en 
andersom. Bewoners van 
De Strijpe van dezelfde 
verdieping kunnen elkaar 
wel bezoeken, tenzij op 
desbetreffende verdieping 
de uitbraak is. Voor echt–

  paren De Strijpe-De 
Laantjes geldt maatwerk. 
In alle fases geldt: in het 
kader van het welzijn van 
de bewoner kunnen indivi-
duele afspraken worden 
gemaakt met de EVV’er.

 Fysiotherapie gaat door.

  Bewoners van De Strijpe 
bezoeken geen bewoners 
van De Laantjes en 
andersom. Bewoners van 
De Strijpe kunnen elkaar 
onderling wel bezoeken. 
Voor echtparen De 
Strijpe-De Laantjes geldt 
maatwerk. In alle fases 
geldt: in het kader van het 
welzijn van de bewoner 
kunnen individuele 
afspraken worden 
gemaakt met de EVV’er.

 Fysiotherapie gaat door.

 UITBRAAK

 OP EEN LAANTJE

Per regionale veiligheidssituatie (1 t/m 4) hebben we de maatregelen die op dat moment binnen St. Elisabeth gelden voor u op een rijtje gezet. In het geval van preventieve quarantaine van  
De Strijpe/De Laantjes 10 of een uitbraak op De Strijpe/De Laantjes 10 gelden voor desbetreffende appartementen/afdelingen andere regels, zie daarvoor de lichtpaarse en paarse kolom.
De landelijke maatregelen zijn altijd leidend. Het kan daarom wel eens voorkomen dat de maatregelen in dit overzicht moeten worden aangepast. 

Er kunnen maatwerkafspraken gemaakt worden. Neemt u daarvoor altijd contact met ons op.

 PREVENTIEVE 

  QUARANTAINE

 UITBRAAK HANDELINGEN    VEILIGHEIDSFASE 2: 

ZORGELIJK

 VEILIGHEIDSFASE 3:

 ERNSTIG

    VEILIGHEIDSFASE 4: 

 ZEER ERNSTIG

   VEILIGHEIDSFASE 1:

 WAAKZAAM

* Indien Laantje 1, 2 en 3 besmet gebied is, is er geen doorgang mogelijk over Laantje 1, 2 en 3. ’t Trefpunt, de winkel en de kapper zijn voor alle bewoners gesloten.
**  Met leefcirkels wordt het open deuren-beleid met behulp van domotica bedoeld.


