
 
INFORMATIE CORONA-VIRUS – WEEK 29 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. 
 

Het is alweer even geleden dat u van ons bericht ontving. We praten u graag bij over de 

verschillende onderwerpen en ontwikkelingen. 

 
Bezoek en logeren 

Gelukkig hebben we ook goed nieuws. Sinds 26 juni zijn er namelijk nieuwe richtlijnen over het aantal 

bezoekers. Iedereen is weer welkom en daar zijn we heel blij mee. We weten dat het voor cliënten en 

voor u zo belangrijk is om bij elkaar te kunnen zijn. Voor ieders veiligheid blijven de regels die nu 

gelden hetzelfde: 

 1,5 meter afstand houden van elkaar  

 Bezoekers dragen een mondkapje  

 Bezoekers melden zich aan bij aankomst zodat we iedereen kunnen registreren  

 Cliënten kunnen elkaar nog niet bezoeken als ze op verschillende locaties wonen, om 

kruisbesmetting te voorkomen. 

 Bezoekers hebben geen klachten (zoals bijvoorbeeld hoesten, koorts, keelpijn, etc.) 

 Gaat uw kind of verwant uit logeren, dan is het belangrijk dat hij of zij dit bij maximaal 2 vaste 

adressen doet 

 

Mondkapjes voor bezoekers 
We krijgen veel vragen over wel of niet dragen mondkapjes door bezoekers. Ook omdat in de 

maatschappij mondkapjes niet meer verplicht zijn. Bij SWZ wonen kwetsbare cliënten. Wij willen er 

alles aan doen om hun veiligheid te borgen. Om die reden vragen we bezoekers de mondkapjes wel 
te blijven dragen tijdens hun bezoek.  

 
Er is nog wel een uitzondering hierop. Is uw kind of verwant volledig gevaccineerd, dan mag hij/zij 

één of enkele vaste bezoekers ontvangen in de eigen woonruimte, slaapkamer of het appartement 

zonder dat zij een mondkapje op hoeven. Dit kunnen bijvoorbeeld partner, ouders of kinderen zijn. Bij 
voorkeur is het vaste bezoek wel gevaccineerd of doet vooraf een zelftest.  

 
 

Quarantaine wijzigt bij immune cliënt 

Er is een nieuwe regeling van het RIVM hoe lang je in quarantaine gaat als je zelf geen klachten hebt, 

maar wel in de buurt bent geweest van iemand die positief besmet is. Dit heeft te maken met, of je 

wel of niet immuun bent, en hoelang de quarantaine dan duurt. 

Wanneer ben je immuun? 
         Als je de afgelopen 6 maanden corona hebt gehad; 
         of dat je al 2 prikken hebt gehad en de laatste prik langer dan 2 weken geleden is. 
         of als je 1 prik én corona hebt gehad. 

Voor de cliënten die immuun zijn, is de richtlijn veranderd. Namelijk dat je je vrij mag 

bewegen in de woning en niet op je kamer hoeft als je in quarantaine moet, omdat je in 

de buurt bent geweest van iemand die Corona heeft. Mocht er sprake zijn van 

quarantaine van een immune cliënt en in de woning is of zijn ook niet immune cliënten, 

dan worden er op maat afspraken gemaakt met de niet immune cliënt(en).   



 Bubbels  
We hebben opnieuw gekeken naar het loslaten van de bubbels. Helaas kunnen we ook die nog niet 

loslaten. Cliënten blijven dus vooralsnog in dezelfde groepen naar bijvoorbeeld dagbesteding gaan. 
We realiseren ons dat dit voor cliënten vervelend is, zeker ook omdat we nu nog niet weten dit wel 

zou kunnen. Hierin volgen we namelijk de landelijke richtlijnen. We overwegen wel iedere keer 

opnieuw onze keuzes en maken een zorgvuldige afweging als het gaat om mogelijkheden en de 
richtlijnen.  

 
 

Vakanties  

De zomervakantie staat voor de deur. Een fijn vooruitzicht. Mocht u met uw kind en/of verwant naar 
het buitenland afreizen, dan vragen we u goed voorbereid op reis te gaan, juist omdat het beleid en 

de maatregelen per land momenteel zo snel veranderen. Op de website nederlandwereldwijd.nl staan 
de risico’s en de actuele situatie per land vermeld.  

 
Cliënten die op vakantie gaan naar een land met een hoog of zeer hoog risico (kleurcode oranje of 

rood), gaan bij terugkomst bij SWZ, 5 tot 10 dagen in quarantaine.  

 
 

 
Tot zover. We wensen u een fijne zomer! 


