
 

 

 
 

INFORMATIE CORONA-VIRUS – WEEK 36 

 
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. 
 

Aanpassing bezoekregeling 
Het bezoek van een ouder/familielid/verwant/vrijwilliger kan NIET doorgaan wanneer deze in een 
oranje/rood gebied woont of een oranje/rood gebied heeft bezocht en om die reden 10 dagen in 
zelfquarantaine moet gaan. Ook wanneer iemand er niet voor kiest in quarantaine te gaan kan hij/zij 
NIET op bezoek komen. 
 

Inzet vrijwilligers 
Met de uitbreiding van de bezoekregeling zijn ook vrijwilligers weer van harte welkom op de locaties 
van SWZ. Dat is heel fijn. We stellen wel voorwaarden aan de inzet van vrijwilligers. Sommige 
vrijwilligers zijn namelijk bij meerdere woningen en/of dagbestedingslocaties behulpzaam. En dat 
kan het risico op een zogenaamde kruisbesmetting verhogen; dat een mogelijke besmetting wordt 
meegenomen van de ene naar de andere woning. Daarom heeft SWZ de vrijwilligers een brief 
gestuurd met de vraag om de contacten te beperken tot één woning of één afdeling.  
 
Onderling bezoek cliënten  
Sinds de verruiming van de bezoek- en logeerregeling (vanaf juli) mogen ook tussendeuren weer 
geopend worden en gezamenlijke ruimtes gebruikt worden met inachtneming van de algemene 
maatregelen (o.a. 1,5 m afstand bewaren). Cliënten van verschillende woningen kunnen echter nog 
NIET bij elkaar op bezoek gaan. SWZ is hier voorzichtig in omdat we een kruisbesmetting willen 
voorkomen.  
 
Een kruisbesmetting kan plaatsvinden wanneer een cliënt van de ene groep of woning in contact 
komt met een cliënt van een andere groep of woning waardoor een mogelijke besmetting van de 
ene groep of woning over kan gaan naar de andere. Dat wil SWZ koste wat kost voorkomen. Want  
een besmetting betekent namelijk ook een lockdown van een groep of woning. Als dan uit 
contactonderzoek blijft dat er contact is geweest met cliënten van andere groepen, dan moeten 
deze andere groepen ook in een lockdown. Vandaar dat SWZ ervoor kiest om groepen bij elkaar te 
houden en deze niet met elkaar in contact laat komen. 
 


