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Versoepelingen
Beste cliënt,
We hebben sinds Corona veel van je gevraagd. Vooral heel veel geduld. Stap voor stap hopen
we meer te kunnen versoepelen. Dat doen we heel voorzichtig, want we willen het liefst niet
meer terug naar deze situatie.
Bezoek ontvangen van twee cliënten uit een andere woonvorm van SWZ
In deze brief vertellen we jou over een zo’n stap. Namelijk dat je weer bezoek mag ontvangen
van twee cliënten die in andere woonvormen wonen bij SWZ. Het moeten wel steeds dezelfde
2 mensen zijn. Ze hoeven niet perse alle 2 tegelijk bij jou op bezoek te komen. Het kan dus
ook zo zijn dat er één cliënt bij jou op bezoek komt. En een andere keer de andere cliënt die
jij uitgekozen hebt.
Wel is het belangrijk dat jouw begeleiders weten wanneer er bezoek voor jou komt. Geef dus
door dat je een afspraak hebt gemaakt. Jouw begeleiders vertellen dan aan jouw bezoek wat
de coronamaatregelen zijn om bij elkaar op de kamer of appartement te komen.
De cliënt die bij jou op bezoek komt, moet wel een mondkapje op. Ook moet jouw bezoek de
handen goed wassen, voordat ze jouw appartement of kamer binnen komt. Blijf ook op 1,5
meter afstand van elkaar. En als jij klachten hebt (of jouw bezoek) die kunnen duiden op
Corona, dan kan het bezoek niet doorgaan. Zo voorkomen we met elkaar dat we
coronabesmettingen krijgen. We willen natuurlijk niet dat jij of jouw bezoek corona krijgt.
Dagbesteding
We versoepelen stap voor stap. We weten dat veel cliënten graag willen dat de dagbesteding
samen met cliënten van andere locaties georganiseerd wordt. Dat kunnen we nu helaas nog
niet doen omdat de kans op besmetting en verspreiding heel groot is. Zodra het verantwoord
is gaan we dat natuurlijk zo snel mogelijk weer doen.
Heb je vragen?
Heb je vragen over deze brief, vraag dan aan jouw begeleiders om een toelichting. Die geven
ze jou graag. Wij wensen je een gezellige tijd toe met jouw bezoek.
Hartelijke groet,

Jody Cath
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