
Informatie voor clienten die in een huis wonen met anderen



Je bent ziek, of iemand in je huis is ziek. Dat is 
vervelend. Het is belangrijk dat er niet nog meer 
mensen ziek worden. Daarom zijn er regels: 

Het is heel belangrijk dat je je aan de regels houdt. 
Anders kunnen mensen om je heen ook ziek worden. 

Deze regels gelden ook als jij niet ziek bent. Want 
als iemand in je huis ziek is, kan jij  anderen ook ziek 
maken. 

In dit document staat wat je wel en niet mag 
doen. Als je vragen hebt, bel dan je begeleider op. 
Ga niet naar je begeleider toe. 

Laat je testen als je 1 of meer van deze klachten 
hebt: 

• hoesten
• niezen
• keelpijn
• moeite met ademen
• koorts
• geen smaak of geur



Thuisblijven

?

Je  moet thuis blijven, je mag niet naar buiten! 
Je kunt nu niet naar werk of naar activiteiten.

Ziek zijn is niet fijn. Je kunt andere mensen ook ziek maken. Daarom is 
het belangrijk dat je vanaf nu thuis blijft. 

Hoe lang je thuis moet blijven, weten we niet. 
Ben je positief getest op corona? Sommige mensen zijn een paar dagen 
ziek. Anderen een paar weken.

Ben jij niet ziek, maar een huisgenoot wel? Dan blijf je 14 dagen thuis. 
Krijg jij of andere huisgenoot ook klachten? Dan kan het langer duren.

Zijn er mensen bij je geweest sinds je klachten hebt? Dan moeten die 
mensen ook binnen blijven.

Je mag wel in de tuin of op het balkon zitten. Er mogen geen andere 
mensen bij je zitten. 

Je mag geen bezoek ontvangen. 
Alleen de huisarts, de GGD en je begeleider mogen bij je komen. Houd 
1,5 meter afstand. 

?



Wanneer mag  je weer naar buiten? 
Je mag pas naar buiten na 7 dagen vanaf de dag dat je klachten 
begonnen. Maar alleen als je al 48 uur geen klachten meer hebt. 
Dat is:  

48 uur niet hoesten.

48 uur niet neusverkouden (snot en niezen).

48 uur geen moeite met ademen.

48 uur geen koorts
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Wat moet je doen als je met anderen in huis woont?

Alleen de andere bewoners en de begeleiders mogen bij je in huis zijn.

Je mag geen bezoek krijgen.
Ook de andere mensen in huis mogen geen bezoek krijgen. 

Je blijft in je eigen kamer. Daar slaap en eet je ook. 
Je slaapt en eet alleen.

Je hebt zo weinig mogelijk contact met mensen in huis. 
Houd 1,5 meter afstand van alle mensen.

Je mag mensen geen hand geven, niet  knuffelen, niet 
zoenen en geen seks hebben.

Je gebruikt je eigen bestek, borden, bekers en glazen.



Wat moet je doen als je met anderen in huis woont?

Gebruik je eigen tandenborstel.

Gebruik je eigen handdoeken en washandjes.

Als het kan, gebruik een toilet en badkamer voor jezelf.

Bezoekers (huisarts, GGD of begeleider) moeten een 
masker op voor ze bij je op de kamer komen. Dit is een 
speciaal masker.

Als je de kamer uitgaat, doe je zelf ook een masker op.



Hoe zorg je voor een goede persoonlijke hygiëne?

Was vaak je handen, vingers en pols met zeep.

Was je handen:

Na hoesten en niezen.

Nadat je het masker afdoet.

Als je naar het toilet bent geweest.

Na het schoonmaken en opruimen.

Als je het hebt, wrijf na het wassen handalcohol op je 
droge handen. Het hoeft niet. Wassen met zeep is 
voldoende.handalcohol

Raak je gezicht niet aan.



Hoesten en niezen

Gebruik een papieren zakdoek.

Hoest in een papieren zakdoek.

Nies in een papieren zakdoek.

Heb je geen papieren zakdoekje?
Hoest of nies dan in de plooi van je elleboog.

Gebruik een zakdoek maar 1 keer.
Gooi de zakdoek na gebruik weg in een plastic zak.



Hoe zorg je voor een goede hygiëne in huis?

Blijf zoveel mogelijk in je eigen kamer.

Zet in de kamer waar je bent een paar keer per dag een 
raam open. Zo komt er frisse lucht binnen.

Voordat je gaat schoon maken trek je eerst handschoenen 
aan die je weg kunt gooien.

Maak de badkamer, toilet, wc knop elke dag schoon. Denk 
ook aan de kraan, de lichtknopjes en de deurklink. 

Maak schoon met een warm sopje en  gewone 
allesreiniger. Maak daarna de kraan, de lichtknopjes en de 
deurklink schoon met huishoudbleek.
Doe de schoonmaakdoek daarna direct in de was op 60 
graden.

Doe de handschoenen uit en gooi ze weg.

Was daarna je handen, vingers en pols met water en zeep.



Maak voorwerpen die je veel aanraakt elke dag schoon. 
Bijvoorbeeld het nachtkastje, handvatten, deurklinken en 
lichtknopjes. Maak ook regelmatig voorzichtig je telefoon 
schoon.

Gooi je afval in een aparte afvalzak op je eigen kamer. 
Draag handschoenen bij het weggooien van de afvalzak. 
De zak mag bij het huishoudvuil.

Zorg dat ontlasting, spuug, snot, zweet en urine niet 
verspreid worden.

Andere mensen dragen weggooi-handschoenen als: 
• Zij je kamer in komen
• Zij je was doen.
• Zij je helpen met het afwassen van je borden, bekers,  
  glazen en bestek.
• Zij je helpen bij het opruimen van afval dat door je  
  gebruikt is.

Kleding wassen
•  Gooi je wasgoed in je eigen wasmand.
•  Was je wasgoed apart van de kleding van andere mensen 

in huis.
•  Was op 60 graden of hoger.
•  Draai een volledig wasprogramma, geen kort 

wasprogramma.
•  Gebruik normaal wasmiddel.

Afwassen
Was je borden, bestek, bekers en glazen apart af:

•  Niet samen met de spullen van anderen in huis!
•  Gebruik afwasmiddel en heet water.
• Je spullen mogen ook in de vaatwasmachine op een

uitgebreid wasprogramma.



en natuurlijk:
        beterschap!
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