
 
INFORMATIE CORONA-VIRUS – WEEK 27  
 
In deze nieuwsbrief staat achtergrondinformatie over de maatregelen die SWZ neemt m.b.t. het 
Corona-virus. SWZ neemt de laatste richtlijnen van de Rijksoverheid, het RIVM, de RO(N)AZ en de 
VGN mee in de besluitvorming. 
 
Vervoer 
Per 1 juli gelden er nieuwe richtlijnen voor vervoer. Deze richtlijnen zijn tot stand gekomen in 
samenwerking met brancheorganisatie KNV (Koninklijk Nederlands Vervoer) en de vakbonden 
FNV en CNV. Daarbij is samengewerkt met het RIVM en de Vereniging Gehandicaptenzorg 
Nederland. 
 
De belangrijkste inhoudelijke aanpassingen zijn: 

 Er wordt een gezondheidscheck gedaan voorafgaand aan de rit. Bij klachten kan een cliënt 
niet mee in het vervoer. 

 De chauffeur draagt een chirurgisch mondmasker.  

 Cliënten dragen een niet-medisch mondkapje.  

 Wanneer het dragen van een mondkapje door een cliënt echt niet mogelijk is, gaat de 
persoon die het vervoer regelt (team/verwant/cliënt zelf) in overleg met de vervoerder om 
tot een maatwerk oplossing te komen. De vervoerder houdt dan vast aan een maximale 
bezetting van 2 cliënten in een personenauto en 4 cliënten in een bus. Door de 

maatwerkoplossing kunnen de kosten van het vervoer wel hoger uitvallen. 
 Bij zorgvervoer geldt het dragen van een niet-medisch mondkapje NIET voor kinderen en 

jongeren t/m 17 jaar. Bij taxivervoer geldt het dragen van een niet-medisch mondkapje NIET 
voor kinderen t/m 13 jaar.  

SWZ voorziet alle cliënten die bij SWZ wonen van een niet-medisch mondmasker. 
Cliënten die niet bij SWZ wonen en  die gebruik maken van vervoer moeten zelf zorgen voor een 
niet-medisch mondmasker.  
 

SWZ geeft geen medische verklaring af voor vervoerders. De chauffeur voert een gezondheidscheck 

uit bij aanvang van de rit bij de cliënt of zijn/haar begeleider. De chauffeur beoordeelt op dat 

moment of de cliënt vervoerd kan worden. 

Aan de vervoerders is gevraagd om tot maandag 6 juli coulant om te gaan met deze nieuwe regeling, 

omdat het nieuwe protocol pas op 1 juli bekend is gemaakt.  

 

SWZ informeert cliënten, ouders en verwanten per brief over deze regeling.  

 
Verruiming regeling bezoek en logeren 

Tijdens de persconferentie van 24 juni kondigde de regering een verruiming aan van de maatregelen 

m.b.t. het Corona-virus. N.a.v. deze verruiming gaan wij onze regelingen voor bezoek en logeren ook 

verder versoepelen.  De VGN heeft hierover advies uitgebracht. Inmiddels heeft SWZ de concept-

regeling klaar; deze is vrijdag 3 juli besproken in de Cliëntenraad.  

SWZ verwacht in week 28 de definitieve regeling op te leveren en zal vervolgens de medewerkers,  

ouders/verwanten, cliënten en vrijwilligers hierover informeren.  

 


