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Ouders / Verwanten / wettelijk vertegenwoordigers

8 mei 2020
20108/JC/Regio 1 en Regio 2
Aanpassing maatregelen Corona-virus n.a.v. persconferentie 6 mei 2020

Geachte ouder/verwant/wettelijk vertegenwoordiger,
Woensdagavond gaf het kabinet weer een persconferentie. We kunnen elkaar vanaf maandag
11 mei iets meer ruimte geven. Maar naleving van de belangrijkste basisregels, zoals de
hygiënische maatregelen en 1,5 m afstand, is dan wel belangrijker dan ooit.
Hieronder leest u wat de versoepeling van de richtlijnen vanuit de Rijksoverheid voor onze
dienstverlening inhoudt. Kijkt u ook op onze website www.swzzorg.nl? Daar vindt u de meest
actuele informatie over het Coronavirus en veelgestelde vragen.
Wat verandert er na 11 mei?








Wij gaan weer beginnen met behandelen.
Contactberoepen zoals de kapper, pedicure en fysiotherapeut mogen weer aan het werk
per 11 mei. Helaas mogen cliënten die bij SWZ wonen daar nog geen gebruik van maken.
Onze woonlocaties zijn immers nog steeds preventief gesloten. Alleen wanneer het
medisch noodzakelijk is, maken we een uitzondering. Cliënten die niet bij SWZ wonen,
kunnen dat in overleg met verwanten wel. Denk bijvoorbeeld aan fysiotherapie. Maar zij
moeten dan wel echt klachtenvrij zijn.
We handhaven voorlopig de bezoekregeling zoals deze nu is. De VGN en RO(N)AZ zijn in
overleg met het RIVM om te bekijken wanneer en op welke wijze er een versoepeling kan
plaatsvinden. We houden u op de hoogte.
We weten nog niet wanneer we onze dagbesteding kunnen hervatten. Dit geldt ook voor
onze maatschappelijke ondernemingen zoals o.a. Lunchroom De Keyser, Kook Kunst
Tinks, Kado & Zo en voor Logeren.
De Ambulante Zorg zetten we voort op de ingeslagen weg: zoveel mogelijk via beeldbellen
en fysiek contact alleen wanneer daar een strikte noodzaak voor is. De cliënt (en
eventueel de rest van zijn gezin) moet dan wel klachtenvrij zijn.
We organiseren vooralsnog geen fysieke Hersenz (informatie)bijeenkomsten.

Misschien had u gehoopt op meer. Wij ook. Helaas wordt ons geduld nog wat langer op de
proef gesteld. Laten we hopen dat wij binnenkort nog beter nieuws met u kunnen delen. En
laten we samen nog even volhouden.
Heeft u vragen over deze brief, dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 088
799-8074 of per mail corona@swzzorg.nl.
Met vriendelijke groet,
Namens het Crisisteam Corona
Jody Cath, Nita Scheepers en Yvonne den Exter
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