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Aan:  

 

  

Geachte ouders/verwanten/wettelijk vertegenwoordigers, 

 

Op 26 mei ontving u van ons de bezoekregeling, waarmee bezoek voor onze cliënten 
langzaamaan weer mogelijk is geworden. Wellicht hebt u uw verwant ook al kunnen 

bezoeken. In diezelfde brief stelden wij de logeerregeling van SWZ in het vooruitzicht. Die is 
inmiddels ook klaar. Het is een volgende stap in de versoepeling van de maatregels die we bij 

de uitbraak van het Corona-virus moesten afkondigen. U vindt de logeerregeling in de bijlage 

bij deze brief. 
 

Logeerregeling 
De regeling betekent dat cliënten vanaf 1 juli a.s., of eerder indien dit realiseerbaar is, bij hun 

vaste contactpersonen op bezoek mogen komen en kunnen blijven logeren. Daar zijn wel 
enkele strikte spelregels aan verbonden. Die staan in de regeling. Ze zijn nadrukkelijk bedoeld 

om het risico op besmetting met het Corona-virus te minimaliseren. Wij vragen u die regels 

zorgvuldig na te leven. Voor onze cliënten en onze medewerkers. Dat vragen wij u niet 
zomaar. De afgelopen maanden hebben wij ons uiterste best gedaan om het Corona-virus 

buiten de deur te houden. Dat is ons samen goed gelukt. Maar om dat ook zo te kunnen 
houden, zullen we voorlopig nog zorgvuldig de richtlijnen van het RIVM moeten naleven. Het 

gevaar is immers niet geweken. 

 
Besloten informatiepagina op www.swzzorg.nl 
Tot slot wijzen wij u op de Corona-informatie op onze website www.swzzorg.nl. Die krijgt een 
speciale besloten pagina met relevante aanvullende informatie over de Corona-crisis en wat dit 

betekent voor SWZ. Deze pagina zal eind van deze week live zijn. Zo vindt u daar o.a. alle 
brieven die we hebben gestuurd. Hiermee bent u niet afhankelijk van de mail en weten wij 

zeker dat u over alle informatie beschikt die voor u relevant is. We zullen regelmatig nieuwe 

informatie plaatsen op deze pagina. Ons streven is wekelijks.  
De pagina vindt u links onderaan in de inhoudsopgave onder ‘Login pagina’. U komt bij de 

informatie door in te loggen met code: swz2020. 
 
Heeft u vragen over deze brief? Belt u dan 088 - 799 8074 of er mail corona@swzzorg.nl. Voor 

specifieke vragen over de zorg kunt u contact opnemen met de medewerkers van de locatie 
waar uw kind/familielid woont. 
 
Met vriendelijke groet, namens het Crisisteam Corona 

 

Jody Cath, Nita Scheepers en Yvonne den Exter 
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