Routekaart coronamaatregelen
Welzijn Rijswijk versie 16 oktober 2020
Onderstaand overzicht geeft per risiconiveau aan welke coronamaatregelen wij nemen om onze
dienstverlening door te laten gaan. Voor ieder niveau geldt: volg de basisregels. De directie kan besluiten
om aanvullend strengere maatregelen te nemen als de situatie daarvoor aanleiding geeft. Bij het aanpassen
van het geldende risiconiveau zal een nieuwe versie van deze routekaart worden uitgebracht.
De meest actuele versie van deze routekaart kunt u vinden op onze website: www.welzijn-rijswijk.nl

Criteria voor ons beleid

Uitgangspunten beleid

Wij vinden het belangrijk om activiteiten door te laten gaan als:

• De richtlijnen van het RIVM en maatregelen van de overheid
(Rijksoverheid en gemeente Rijswijk zijn de uitgangspunten
voor onze maatregelen;
• Wij hebben criteria opgesteld om te kunnen bepalen welke
activiteiten en dienstverlening doorgang kunnen vinden;
• Onze vitale dienstverlening heeft voorrang ten opzichte van
andere activiteiten. Hieronder verstaan wij:
		 - Maaltijdenvoorziening;
		 - Personenalarmering;
		 - Dagbesteding voor mensen met beginnende dementie;
		 - Juridische en maatschappelijke begeleiding nieuwkomers;
		 - Formulierenhulp;
• De eindbeslissing voor het al dan niet door laten gaan van
een activiteit ligt bij Welzijn Rijswijk

• We met de activiteit een maatschappelijk belang dienen;
		 - Dagbesteding voor mensen die kwetsbaar zijn;
		 - Voor mensen die weinig tot geen sociaal netwerk hebben;
		 - Mensen die financieel of maaschappelijk kwetsbaar zijn;
		 - Als mensen slechter af zijn als de activiteit stopt dan dat deze
			doorgang vindt.
• De activiteit voldoet aan de op dat moment geldende
RIVM-maatregelen.

Actuele toegestane groepsgrootte
conform richtlijnen Rijksoverheid
Binnen:
Buiten:

Maximaal 30 personen (inclusief personeel) of
tot maximum van de betreffende ruimte.
Geen evenementen toegestaan.

Risiconiveau’s
Actueel risiconiveau
per 16-10-2020

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Activiteiten
Alle activiteiten kunnen
plaatsvinden zonder
beperkingen.
Reserveren voor activiteit.
Vaste zitplaatsen verplicht.

Activiteiten
Activiteiten vinden plaats
in kleiner verband.
Reserveren verplicht.
Vaste zitplaatsen verplicht.

Activiteiten
Vitale dienstverlening heeft
voorrang t.o.v. activiteiten die
een maatschappelijk belang
dienen.
Opschalen online en
telefonisch aanbod.

Activiteiten
Activiteiten met een
maatschappelijk belang
niet toegestaan.

Wijkcentra
Wijkcentra open.
Horeca open.
Externe verhuur mogelijk
conform richtlijnen.

Opschalen online aanbod
en buitenactiviteiten. Buiten
waar buiten kan, en
binnen waar binnen moet.
Wijkcentra
Wijkcentra open,
aanmelden bij
binnenkomst verplicht.
Horeca alleen open bij
voldoende bezetting bij
afdeling beheer.
Externe verhuur
conform richtlijnen.

Alleen vitale activiteiten.
Voornamelijk online aanbod
en telefonische
dienstverlening.

Wijkcentra
Wijkcentra toegankelijk op
afspraak.
Geen horeca.
Externe verhuur alleen
voor activiteiten die een
maatschappelijk belang
dienen.

Wijkcentra
Wijkcentra gesloten voor
bezoekers m.u.v. vitale
dienstverlening.
Geen horeca.
Geen externe verhuur.

De basisregels
Heb je klachten?
Blijft thuis. Laat
je testen.

Houd 1,5 meter
afstand.

Draag een mondkapje in publieke
binnenruimtes.

Hoest en nies in
de binnenkant van
je elleboog.

Schud geen
handen.

Was vaak
je handen.

Volg altijd de
aanwijzingen op
van ons personeel.

Volg de
aangegeven
looproute.

Gebruik papieren
zakdoekjes om je
neus te snuiten.

