
 

 
INFORMATIE CORONA-VIRUS – WEEK 24  
 
In deze nieuwsbrief staat achtergrondinformatie over de ontwikkelingen van het Corona-virus en de 
maatregelen die SWZ neemt. SWZ neemt de laatste richtlijnen van de Rijksoverheid, het RIVM, de 
RO(N)AZ en de VGN mee in de besluitvorming. 
 
Aanpassing inzet en testbeleid 
Medewerkers in de zorg met klachten die passen bij Covid-19 worden getest. In afwachting van de 
test en daaropvolgend de uitslag blijven de medewerkers thuis.   
Inmiddels kan iedereen getest worden, dus ook de huisgenoten van zorgmedewerkers. Wanneer een 
huisgenoot klachten heeft die te maken kunnen hebben met het Corona-virus, is het advies aan 
zorgmedewerkers om thuis te blijven totdat deze huisgenoot is getest. Ook wanneer een huisgenoot 
positief getest is op het Corona-virus, is het advies om thuis te blijven.  
 
Bereikbaarheid in het weekend stopt 
Er wordt in het weekend zeer beperkt gebruik gemaakt van de beschikbare telefoonnummers. 
Daarom gaat SWZ per heden stoppen met deze dienstverlening. Dit geldt o.a. voor: 

- De familie-telefoon voor ouders / verwanten: 088 – 799 8074 
Bovengenoemd nummer is door de week tussen 9.00 en 17.00 uur te bereiken.  
Daarnaast kunnen vragen worden gesteld via corona@swzzorg.nl. 
 
Gebruik mondmaskers bij cliënten 
De infectiepreventiecommissie van SWZ krijgt signalen dat cliënten voor verschillende bezoeken een 
mondmasker moeten dragen terwijl dit vaak niet nodig is. Hieronder aanvullende uitleg vanuit deze 
commissie:  
• Als een cliënt een ziekenhuis bezoekt, wordt hij/zij voor binnenkomst gecheckt op klachten. Zijn 

er geen klachten dan is een mondmasker niet nodig. Zijn er wel klachten dan moet de cliënt een 
chirurgisch mondmasker dragen. Deze worden door het ziekenhuis verstrekt; de cliënt hoeft zelf 
geen masker mee te nemen.  

• Bij Taxivervoer naar dagbesteding hoeft de cliënt geen mondmasker te dragen omdat dit vaak 
praktisch gezien niet mogelijk is. De cliënt mag een niet-medisch mondmasker dragen als hij/zij 
dat prettig vindt. De cliënt moet hier zelf voor zorgen.  

• Mogelijk zijn er derde partijen die eisen dat de cliënt een chirurgisch mondmasker draagt. In dat 
dag geval verstrekken wij deze voor de cliënt.  

 
Gebruik airco of ventilator 
Er zijn vragen gesteld of het wel verantwoord is om een airco of ventilator te gebruiken. 
Deze kunnen gewoon gebruikt worden. Het RIVM geeft aan - op basis van de huidige inzichten - dat 
er geen aanpassingen nodig zijn van ventilatiesystemen. “Er zijn geen aanwijzingen dat het virus zich 
aerogeen (via zwevende deeltjes in de lucht) verspreidt, ook niet via ventilatiesystemen.” Het is wel 
van belang dat er mogelijkheden zijn om te ventileren; goed ventileren is nodig voor het verversen 
van de lucht en draagt bij aan een prettig en gezond binnenklimaat. 
De toegepaste filters in de apparaten zijn erop gericht om het apparaat te beschermen en niet om 
virussen uit de lucht te halen. 
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GGzE lanceert gratis adviesplatform: Mentale Kracht 040 
De GGzE wil als grote GGZ-aanbieder met 'Mentale Kracht 040' een bijdrage leveren aan de mentale 
gezondheid van alle bewoners in de regio Eindhoven en daarbuiten. Hiermee ondersteunt zij 
bovendien huisartsen en werkers uit andere sectoren die te maken hebben met mensen in 
psychische nood. Om dit platform extra kracht bij te zetten, wordt samenwerking gezocht met 
regionale partners en gemeente Eindhoven. Met ‘Mentale Kracht 040’ sluit Eindhoven aan bij de 
landelijke campagne die de overheid maandag 27 april startte, voor aandacht van mentale 
problemen. 
GGzE biedt waardevolle informatie die verzorgd wordt door deskundigen: psychologen, psychiaters, 
ervaringsdeskundigen, coaches en e-health specialisten. Handige tips, geruststellende vlogs, 
bemoedigende verhalen, leerzame webinars en praktische trainingen. Kortom: een digitale plek voor 
meer rust in je hoofd en het bevorderen van je veerkracht: www.mentalekracht040.nl 
De site is gratis en voor iedereen toegankelijk. 

http://www.mentalekracht040.nl/

