
 
INFORMATIE CORONA-VIRUS – WEEK 13 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. 
 

 

 
Code rood en zwart (ook wel fase 3 genoemd) 

 
Ruim een jaar geleden maakten we kennis met het coronavirus. Sindsdien doen we onze uiterste best 

om besmetting van cliënten en medewerkers te voorkomen. Dat lukt heel goed. Maar om ons heen 

neemt het aantal besmettingen de laatste weken helaas snel toe. De overheid denkt dat we in april 

met een extreem hoge piek te maken krijgen. Dat is zorgelijk. 

Daarom zijn we gevraagd ons voor te bereiden op code rood. Code rood betekent dat we geen 

normale zorg meer kunnen bieden. We hebben daar dan te weinig medewerkers voor. Zij vallen uit 

omdat ze ziek zijn of omdat ze thuis in quarantaine zitten. Bij code rood vallen we terug op een soort 

zondagdiensten, maar dan met nog minder ondersteuning. Bovendien schakelen we vrijwilligers en 

collega’s met ondersteunende functies bij. Die helpen waar zij kunnen en mogen. 

In het ergste geval zijn we zelfs geen baas meer in eigen huis. Dan is het code zwart. Anderen 

noemen het fase 3. Instanties nemen dan de regie van ons over. Zij bepalen wie op welke plek in 

onze regio komt te werken. Dat kan betekenen dat medewerkers van SWZ bij andere instellingen in 

de buurt moeten gaan invallen, omdat de situatie daar nog slechter is dan die bij ons. Of andersom. 

Ook kan ons gevraagd worden mensen met een beperking die nog bij hun familie wonen tijdelijk op 

te nemen wanneer hun verzorgers corona hebben. 

Dat klinkt vreemd. Zeker nu het eigenlijk best goed gaat bij SWZ. We realiseren ons dat zeker. En 

toch kan het heel snel anders zijn. Daar is de overheid bang voor. We zullen in dat geval meteen 

maatregelen moeten nemen. Daarom deze mail. We vinden het belangrijk dat u weet dat dit kan 

gebeuren. Het komt voor u dan niet als een complete verrassing. 

Wij zullen u de komende weken goed op de hoogte houden van de ontwikkelingen. En natuurlijk ook 

wanneer we inderdaad code rood moeten afkondigen. Bij deze mail zit een bijlage. De tekening 

maakt duidelijk welke maatregelen we treffen wanneer het aantal besmettingen extreem oploopt. Zo 

heeft een idee waar u aan moet denken bij code rood of fase 3. 

Laten we hopen dat we die ellende samen niet hoeven te beleven. 

 
Tot zover. 

 


