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Brief aan ouders/verwanten/wettelijk vertegenwoordigers (regio 1 en 2)

6 juli 2020
20173/JC/Regio 1 en 2
Verruiming bezoek- en logeerregeling en inzet vrijwilligers

Beste ouders, verwanten en vertegenwoordigers,

Tijdens de laatste persconferentie kondigde de regering verruimingen aan van de
contactbeperkingen die verspreiding van het Corona-virus de afgelopen maanden moesten
tegengaan. Dat doen wij nu ook. Wij volgen dezelfde koers. Veel kan weer, zoals onbeperkt op
bezoek komen en op bezoek gaan, logeren, en ook vrijwilligers zijn weer van harte welkom. U
vindt gedetailleerde informatie over de verruiming van de contactmogelijkheden in de regeling
die wij bijsluiten bij deze brief. Dit betreft de algemene informatie.
Echter, geen cliënt is dezelfde. Ook vragen bijzondere situaties wellicht om speciale
afspraken. Die kunt u maken in overleg met de begeleiding.
Ongetwijfeld haalt u opgelucht adem. Wij ook. Maar een voorbehoud is op zijn plaats. We zijn
ons immers bewust van onze bijzondere verantwoordelijkheid. Veel cliënten zijn kwetsbaar. En
het virus is niet weg. Dat bewijzen recente lokale uitbraken in met name de ouderenzorg.
Sommige instellingen zijn terug naar af. Dat willen wij absoluut voorkomen. Daarom blijven wij
benadrukken om de hygiënerichtlijnen van het RIVM nog steeds na te leven. Houd waar
mogelijk 1,5 meter afstand. Desinfecteer uw handen, zoek geen fysiek contact, nies en hoest
in uw ellenboog of in een papieren zakdoekje. En mijd de drukte. Zo zorgen wij er samen voor
dat we veilig kunnen blijven wonen en werken bij SWZ.
Mocht er ondanks bovengenoemde maatregelen toch een uitbraak komen van het Coronavirus op een woning of woonvorm, dan zullen wij zeer terughoudend zijn met het sluiten van
alle locaties van SWZ. We zullen dan eerder kiezen voor passende maatregelen op de
desbetreffende locatie(s). Maar laten we vooral hopen dat we er samen in slagen om het
Corona-virus buiten de deur te houden.
Moeilijke maanden liggen achter ons. Maanden die het uiterste vroegen van onze flexibiliteit
en ons verantwoordelijkheidsgevoel. Dat bleek ook tijdens de gesprekken die wij onlangs met
groepen verwanten en cliënten voerden. Over die gesprekken maken wij een film. Die staat
later deze maand op internet. Zodra deze klaar is, zullen wij u daarop attenderen.
Wel is nu al een videoboodschap van bestuurder Jody Cath beschikbaar. Daarin richt zij zich
tot u over de ruimte die bij ons en in de samenleving ontstaat. U vindt die vlog op
www.swzzorg.nl onder de Coronategel – laatste nieuws.
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Tot slot wijzen wij u nogmaals op de speciale besloten pagina op onze website die wij voor
verwanten, wettelijk vertegenwoordigers en cliënten hebben ingericht. Deze vindt u op de
homepage van onze website, www.swzzorg.nl, onder de Coronategel. Klik op de tegel en
vervolgens links onderaan in de inhoudsopgave op login pagina. Het wachtwoord is ‘swz2020’.
Op die pagina publiceren wij relevante achtergrondinformatie die voor u van belang kan zijn.
Wij wensen u een samen-rijke zomer!

Met vriendelijke groet,

namens het Crisisteam Corona
Jody Cath, Nita Scheepers en Yvonne den Exter

