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Aan:  

 

  

Geachte ouder/verwant, 

 

De Rijksoverheid heeft gistermiddag (15 maart) aanvullende maatregelen getroffen i.v.m. het 
Corona-virus. Wij gaan hierin mee. Hieronder staan de nieuwe maatregelen die wij nemen 

voor de bescherming van onze cliënten én medewerkers en welke gevolgen deze hebben voor 
de zorg aan uw kind/familielid. 
 

Bezoek aan onze locaties 

 We willen het contact tussen mensen zoveel mogelijk vermijden om eventuele besmetting 

van het Corona-virus tegen te gaan. Daarom sluiten we alle locaties preventief voor 

bezoek. Dat houdt in dat u de komende tijd (in ieder geval t/m 6 april) NIET op bezoek 
kunt gaan bij uw kind/familielid. We begrijpen dat dit een heel ingrijpende maatregel is. 

Daar waar bezoek echt niet uitgesteld kan worden, wordt in overleg naar alternatieve 
mogelijkheden gekeken. In alle andere gevallen vragen we u zich aan dit verzoek te 

houden. 

 Mocht een bezoek aan een van onze locaties noodzakelijk zijn, dan geldt: bij klachten van 

hoesten of verkoudheid of koorts kunnen we u NIET toelaten op een locatie. 
 

Ophalen kind/familielid op locatie 
 De preventieve sluiting van de locatie houdt ook in dat u uw kind/familielid de komende 

tijd (t/m 6 april) NIET kunt ophalen en mee naar huis kunt nemen. 

 
Wij realiseren ons dat deze maatregelen veel impact hebben voor alle betrokkenen, 

desondanks hebben we dit moeilijke besluit genomen in het belang van uw kind/familielid en 

onze medewerkers. We hopen op uw begrip voor deze situatie en wij doen ons uiterste best 
voor de goede zorg van uw kind/familielid. 

Heeft u een dringende vraag over het Corona-virus waarop u het antwoord niet kunt vinden 
via de website van SWZ of de website van het RIVM, neem dan contact op met het volgende 

telefoonnummer: 088 799-8074 (vanaf 17 maart bereikbaar van 09.00 – 17.00 uur) of per 

mail corona@swzzorg.nl. 
Met vriendelijke groet, 

 
Namens het Crisis Management Team SWZ, 

 
 

Jody Cath, Nita Scheepers en Yvonne den Exter 
 

 

Ouders / verwanten van cliënten  

 

 

 

 

 

Datum:   16 maart 2020 

Kenmerk:  CMT SWZ 

Onderwerp:  Aanvullende maatregelen i.v.m. het Corona-virus 

  

 
 

mailto:corona@swzzorg.nl

