
 
INFORMATIE CORONA-VIRUS – WEEK 12 2021 
 

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. 
 

Vreemde periode 

We zitten in een vreemde periode. Dat horen we van veel medewerkers en familie terug. Bijna alle 
cliënten en medewerkers zijn tenminste één maal gevaccineerd. Dat geeft lucht in hoofd en hart. Je 

wilt dan dolgraag meer ruimte. Tegelijkertijd vragen we medewerkers en ook u met klem om niet te 
verslappen. Omdat  

1. het aantal besmettingen weer oploopt,  

2. de overheid mede daarom de regels voor de komende weken niet versoepelt, en  
3. diezelfde overheid ons als zorgaanbieder vraagt om ons voor te bereiden op een nieuwe 

ernstige besmettingsgolf. 
Het is een beetje alsof we u vragen om de regenjas aan te houden terwijl de zon al achter de wolken 

tevoorschijn komt en de regen op de straat verdampt. Vreemd dus. En toch doen we dat. Daarover 
gaat deze vlog. Kijkt u mee? 

 

Bezoekregeling uitgebreid 
Ondanks onze oproep om voorzichtig te blijven, verruimen we de bezoekregeling voor cliënten. Dat 

doen we op veler verzoek. En na rijp beraad, zoals dat zo mooi heet. Dit is de nieuwe richtlijn: iedere 
dag is maximaal één bezoeker per cliënt welkom, en twee wanneer dat niet anders kan (bijvoorbeeld 

in verband met vervoer). Dat hoeven geen vaste bezoekers meer te zijn. Wel moeten cliënten hun 

beide vaccinaties hebben gehad, en twee weken wachten met het ontvangen van wisselend bezoek 
tot na de tweede prik. Dan zijn ze namelijk pas echt veilig. Deze regeling geldt ook voor kinderen die 

wij ondersteuning bieden. Ze stelt cliënten in staat meer mensen te zien die hen dierbaar zijn. 
We denken dat dit zo prima kan. Maar let op: de regels rond bezoek die u inmiddels wel vertrouwd 

zijn gelden nog steeds. Dus kondig uw bezoek vooraf aan, gebruik de persoonlijke 
beschermingsmiddelen die vanaf nu door SWZ ter beschikking worden gesteld, en houd zoveel 

mogelijk afstand. 

 

 
Tot zover. 

 

https://youtu.be/YaAphy-RvC4

