
INFORMATIE CORONA-VIRUS – WEEK 51 

 
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. 

Persconferentie 

Vanavond belegde het kabinet een nieuwe persconferentie. Daarin kondigde het strengere 
maatregelen aan. Die zijn nodig om verspreiding van het Corona-virus in te dammen. Dat lukt op dit 
moment onvoldoende, omdat veel mensen zich niet goed aan de maatregelen houden. Vanwege een 
soortgelijke lock down sloten we SWZ begin van dit jaar vrijwel af van de buitenwereld. Dat besluit 
leidde tot veel verdriet en eenzaamheid onder cliënten en hun familie. Daarom doen we dat nu niet. 
We beperken onze maatregelen tot een minimum. Wel zien we scherp toe op naleving van de 
maatregelen. Want we willen bij SWZ veilig kunnen wonen en werken. Onderstaande maatregelen 
gaan in de nacht van maandag op dinsdag om 00.00 uur in. Ze lopen door tot 19 januari as, tenzij het 
kabinet anders beslist. 

 

Maatregelen 

• Bezoek. Bezoek blijft welkom. Iedere cliënt wijst twee vaste bezoekers aan. Die leggen wij 
ook vast in het ECD. Bij hen mogen zij ook logeren als dat veilig gebeurt. Maar het bezoek zal 
wel een beetje over de week moeten worden verspreid.  

• Vrijwilligers. Ook vrijwilligers blijven welkom. Let op: vrijwilligers die voor één cliënt komen, 
horen bij de twee vaste bezoekers. Vrijwilligers die voor een hele groep komen, niet. Voor hen 
verandert er nu niets. 

• Dagbesteding. Dagbesteding, ambulante ondersteuning, intensieve thuisbegeleiding, vroeg-
begeleiding, Okido, en het logeerhuis werken allemaal gewoon door. Vervoer van cliënten dus 
ook. 

• BSO. De buitenschoolse opvang sluit, net als de scholen, en is alleen beschikbaar voor 
schrijnende gevallen en kinderen van ouders met vitale beroepen. 

• Onze maatschappelijke ondernemingen Tinks en Kado&Zo gaan dicht. 
• Hygiëne. De maatregelen die we vele maanden geleden al troffen zijn nog steeds nadrukkelijk 

van kracht. Dus houd afstand, was je handen vaak en zorgvuldig, hoest en nies in papieren 
zakdoekjes, gooi die meteen weg, en de belangrijkste: blijf thuis als je klachten hebt. 

 

We hopen dat we zo de gevolgen van de lock down die de overheid nu aankondigt zoveel mogelijk 
kunnen beperken. 

 
Tot zover. 


