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Versoepelingen
Geachte ouders, verwanten en/of wettelijke vertegenwoordigers,
Wij vinden het erg fijn dat wij u kunnen informeren over een tweetal verruimingen van de
bezoekregeling voor de locaties van SWZ. Deze verruimingen gaan per direct in. Ook hebben
we nieuws omtrent de inzet van vrijwilligers.
Verruiming bezoekersregeling
Allereerst willen wij een voorzichtige stap zetten om het voor cliënten mogelijk te maken om
met 2 vaste andere cliënten buiten hun eigen woonvorm af te spreken. Deze 2 personen
wonen dus ook bij SWZ. Het afspreken moet wel in overleg gaan met de begeleiding. Het
bezoek is welkom op de kamer of appartement van de cliënt met in acht neming van de nog
steeds geldende corona maatregelen, te weten; gebruik van een mondneusmasker, 1,5 meter
afstand van elkaar houden en het desinfecteren van de handen. Ook kan er geen bezoek
plaatsvinden als een van de cliënten klachten heeft.
Daarnaast willen wij het ouders, verwanten en/of wettelijke vertegenwoordigers toestaan om
in de gemeenschappelijke ruimte te verblijven als dit voor de zorg of ondersteuning van de
cliënt gewenst is. Dit echter enkel en alleen in overleg en met toestemming van de begeleiding
en maximaal twee bezoekers tegelijk in de gemeenschappelijke ruimte. Voorbeelden waarbij
het toegestaan is om als bezoeker in de gemeenschappelijke ruimte te verblijven zijn
bijvoorbeeld tijdens het geven van een maaltijd of het spelen van een spelletje met meerdere
cliënten. Belangrijk is dat u zich bij uw komst meldt bij de begeleiding, zodat er een
gebruikelijke corona gezondheidscheck kan plaatsvinden. Ook geldt dat het dragen van een
mondneusmasker door de bezoeker in de gemeenschappelijke ruimte verplicht is, de handen
gedesinfecteerd moeten worden en 1,5 meter afstand ten opzichte van medewerkers en
andere cliënten moet worden gehouden.
Inzet van vrijwilligers
Ook gaan wij onze vrijwilligers vragen om de groepen weer te komen ondersteunen met
activiteiten die zij graag willen doen voor onze cliënten. Zo kunnen wij onze cliënten meer
activiteiten bieden en ondersteuning bij de zorg. Voor onze vrijwilligers geldt natuurlijk ook dat
zij zich aan onze coronamaatregelen moeten houden om de kans op besmettingen te
minimaliseren.
Merkbare mensgerichte zorg
Met deze verruimingen gaan wij voorzichtig versoepelen en kunnen wij onze merkbare
mensgerichte zorg aan onze cliënten nog beter bieden. Het is echter wel belangrijk om ons
met elkaar goed aan de corona maatregelen te houden. Wij monitoren deze verruimingen
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nauwlettend en zodra wij het verantwoord vinden en de risico’s zorgvuldig hebben afgewogen
gaan we verder verruimen.
We weten dat veel cliënten en ook medewerkers de wens hebben dat dagbesteding plaats
vindt met andere cliënten dan buiten het bestaande cohort. Dat kunnen we nu helaas nog niet
doen, omdat de kans op besmetting en verspreiding heel groot is. We onderzoeken
momenteel welke voorzichtige stappen we daarin kunnen zetten. Zodra daarin meer
verruiming mogelijk is, zullen we dat zo snel mogelijk doen.
Heeft u vragen?
Heeft u vragen over de inhoud van deze brief, stel die dan gerust aan de begeleiders. Zij staan
u graag te woord.
Met vriendelijke groet,
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