
 
INFORMATIE CORONA-VIRUS – WEEK 28 
 
In deze nieuwsbrief staat achtergrondinformatie over de maatregelen die SWZ neemt m.b.t. het 
coronavirus. SWZ neemt de laatste richtlijnen van de Rijksoverheid, het RIVM, de RO(N)AZ en de 
VGN mee in de besluitvorming. 

Verruiming regeling bezoek en logeren en inzet vrijwilligers 

Zoals vorige week aangekondigd gaat SWZ de regelingen voor bezoek en logeren verruimen. 

Daarnaast zijn ook de vrijwilligers weer welkom.  Er is geen limiet meer aan het aantal bezoekers en 

ook het aantal bezoekmomenten is onbeperkt. Wel is het van belang dat het bezoek op afspraak 

komt. Dit om te voorkomen dat er teveel bezoekers tegelijk op een locatie komen waardoor de 

algemene richtlijnen niet meer gehandhaafd kunnen worden (1,5 m). Het bezoek wordt ook 

geregistreerd in het ECD. Dat is omdat SWZ – in geval van een Corona-uitbraak – een bron- en 

contactonderzoek moeten kunnen uitvoeren.  
De regeling is besproken in de Cliëntenraad en akkoord bevonden. Vanaf 8 juli (of eerder indien 

mogelijk) is deze nieuwe regeling van kracht. 

Ouders/verwanten/cliënten zijn per brief geïnformeerd over de nieuwe regeling. 

SWZ is blij dat deze verruiming geboden kan worden, maar het is ook best spannend. Het Corona-

virus is nog niet weg. Dus het is nu meer dan ooit belangrijk om SAMEN de verantwoordelijkheid te 

nemen om de algemene maatregelen na te leven. Bestuurder Jody Cath heeft hierover een vlog 

gemaakt, https://www.youtube.com/watch?v=D8vSRUlEa7I&feature=youtu.be.  

Vervolgopdracht dagbesteding per 1 september 
SWZ gaat onderzoeken hoe de dagbesteding per 1 september verder opgestart kan worden. Voor 
regio 1 ligt daarbij de nadruk op het weer geleidelijk openstellen van het activiteitencentrum voor 
intramurale cliënten. In regio 2 zijn de activiteitencentra al open voor Wmo cliënten. Vanaf 1 
september is het de bedoeling dat ook WLZ cliënten weer zoveel als wenselijk en mogelijk 
dagbesteding krijgen op een dagactiviteitencentrum.  
 
Vragen over vrijetijdsbesteding van cliënten zoals clubjes, zwemmen, sporten, kaarten etc. 
Cliënten mogen hun vrijetijdsbesteding (zoals clubjes, zwemmen, sporten, kaarten etc.) weer 
oppakken. Dit is toegestaan mits er rekening wordt gehouden met de hygiënemaatregelen en  
1,5 m afstand wordt gehouden.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=D8vSRUlEa7I&feature=youtu.be

