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Wat waren we afgelopen periode opgelucht dat de maatregelen tegen het Corona 
virus weer versoepeld konden worden. Maar helaas, nu blijken besmettingen 

weer toe te nemen. In onze regio is de situatie vorige week zelfs verslechterd 
van zorgelijk naar zeer ernstig. Het heeft ook onze locaties bereikt, maar dankzij 

adequaat handelen en samenwerken van teamleden met familie hebben we 
uitbraken kunnen voorkomen. 
 

Ondanks dat de meeste mensen gevaccineerd zijn kan het Corona-virus voor 
kwetsbare mensen toch zeer ernstige gevolgen hebben. We willen hen en onze 

teamleden beschermen. In overleg en volgens de landelijke richtlijnen zijn we 
genoodzaakt de volgende maatregelen te treffen: 

 
• Bij verdenking van besmetting een PCR test bij de GGD laten afnemen op 

dag 1 en dag 5.  

o Er is sprake van verdenking als iemand in contact is geweest met 
een besmet persoon. Het is belangrijk om dit bij de teamleden te 

melden, ook als de besmette persoon zelf geen of nauwelijks 
ziekteverschijnselen heeft. Je kunt het virus dan wel overdragen. 

o Er is ook sprake van verdenking bij koorts, hoesten, keelpijn en 

andere griepverschijnselen 
• In de locatie dragen we mondkapjes (mondneusmaskers) als we binnen 

1,5 meter contact hebben. In de buitenruimte hoeft dat niet. 
• Bij binnenkomst de handen desinfecteren. 

 

Omdat de besmettingen nu vooral worden overgedragen via kleinkinderen en 
kinderen willen we u vragen daar extra alert op te zijn. Als u twijfelt óf u zelf en 

anderen graag wilt beschermen, voelt u zich dan vrij om altijd een mondkapje te 
gebruiken. 
 

We houden nauwlettend vinger aan de pols met betrekking tot de risico’s. We 
gaan ervan uit dat we geen verdere maatregelen hoeven te treffen en hopen zo 

snel mogelijk de afspraken weer los te kunnen laten. Uiterlijk 4 augustus 
ontvangt u weer een bericht van ons. 
 

Als er vragen zijn, neem dan contact op met de teamleden of bel:  
035 – 2050950 of mail: crisisteamcorona@kingarthurgroep.nl 

 
Tot slot: We hebben laten zien dat we samen, familie en teamleden, 
besmettingen kunnen voorkomen. We hebben vertrouwen dat we dit ook nu 

weer samen goed oppakken. 
 

Met vriendelijke groet, 
King Arthur Groep  
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