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Beste familie en wettelijk vertegenwoordigers,
We sturen u deze brief, omdat we graag goed nieuws met u willen delen. Als u tot de vaste
bezoekers hoort van uw verwant, dus naaste familie, en uw verwant heeft tenminste twee
weken geleden de tweede vaccinatie ontvangen, dan hoeft u vanaf nu tijdens uw bezoek geen
mondneusmasker meer te dragen. Ook hoeft u geen 1,5 meter afstand meer te houden.
Voorwaarde is wel dat uw verwant dus volledig gevaccineerd is, dat uw verwant u in de eigen
woonruimte ontvangt, dat u geen corona heeft en klachtenvrij bent, dat u voor uw bezoek een
sneltest van de drogist heeft gedaan, en dat u uw mondneusmasker buiten de woonruimte
van uw verwant wel gewoon op doet. Overigens geldt deze verruiming ook voor kinderen die
wij ondersteuning bieden.
Een kleine verruiming dus in de regels die we nu al maanden samen in acht nemen. Die
verruiming vinden de overheid en onze brancheorganisatie verantwoord. Nagenoeg alle
cliënten hebben immers hun beide prikken gehad. En de overheid maakt geen onderscheid
tussen kinderen met en zonder beperkingen. We nemen deze aanbeveling heel graag over.
We realiseren ons als geen ander hoezeer u elkaar mist. En dat in uw relatie fysiek contact
een enorm belangrijke rol speelt. Gelukkig ontstaat daar nu ruimte voor.
Het is een eerste stap. Volgens de overheid moet het mogelijk zijn om komende zomer
verreweg de meeste contactbeperkingen te kunnen afschaffen. Dat proces zal vast en zeker
stapje voor stapje gaan. Daarom vragen we u nadrukkelijk om de komende weken geregeld
de besloten pagina op onze website te raadplegen. Die hebben wij vorig jaar speciaal voor u
ingeregeld. U komt daar via de groene corona-tegel op onze website www.swzzorg.nl. Het
wachtwoord is swz2020.
Met vriendelijke groet,
Yvonne den Exter en Nita Scheepers
Zorgdirecteuren SWZ

T
F
E

