
 
INFORMATIE CORONA-VIRUS – WEEK 33 
 
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. 
 
Dringend advies: ga in zelfquarantaine na terugreis uit een gebied met code oranje of 
rood 
Wanneer u terugkomt uit een vakantieland/gebied met code oranje of rood, dan adviseren we u 
dringend om 14 dagen in zelfquarantaine te gaan. Om de veiligheid voor onze cliënten te 
waarborgen, is het gedurende deze 14 dagen (ook als u niet in quarantaine gaat) niet mogelijk om op 
bezoek te komen bij uw verwant binnen SWZ. Desgewenst is het wel mogelijk om uw verwant op te 
laten halen, waarbij het van belang is dat u zich realiseert dat de quarantaine periode dan ook voor 
uw verwant geldt en het gedurende die periode niet mogelijk is terug te keren naar SWZ.  
Mocht deze situatie voor u van toepassing zijn, neemt u dan contact op met het team van de 
betreffende locatie om te overleggen. 
  
Het ministerie van Buitenlandse Zaken verstrekt regelmatig een reisadvies. Elk reisadvies heeft een 
classificatie die aangeeft hoe veilig een land of gebied is. Dit gebeurt met een kleurcode in de 
afbeelding van het landkaartje (groen, geel, oranje en rood). De kleuren geven een idee of in het 
land of het gebied een veiligheidsdreiging is. En zo ja, hoe zwaar het reisadvies is. Op een kaart bij 
een reisadvies kun je 4 kleuren tegenkomen: 

• Groen: geen bijzondere veiligheidsrisico's 
In het land of gebied zijn de veiligheidsrisico's vergelijkbaar met wat men in Nederland gewend is. 

• Geel: let op, veiligheidsrisico's 
Er zijn in dit land of gebied veiligheidsrisico's die afwijken van wat men in Nederland gewend is. Men 
is daarop voorbereid en let extra op. 

• Oranje: alleen noodzakelijke reizen 
Door ernstige veiligheidsrisico's in dit land of gebied kunnen voor reizigers gevaarlijke situaties 
ontstaan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert alleen naar dit gebied te reizen als dat echt 
noodzakelijk is. Vakantiereizen zijn niet noodzakelijk. Wanneer u besluit toch af te reizen, wordt 
geadviseerd om u zeer goed voor te bereiden. 

• Rood: niet reizen 
Door zeer ernstige veiligheidsrisico's kan voor reizigers een levensbedreigende situatie ontstaan. 
Daarom adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken om niet naar dit gebied te reizen. 

Zie ook: https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/wat-betekenen-de-
kleurcodes-bij-reisadviezen. 
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