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Versoepelingen

Geachte ouders, verwanten en/of wettelijke vertegenwoordigers,
In navolging van de versoepelingen die vanaf 25 september in Nederland gelden gaan wij bij
SWZ, na goed overleg, ook een aantal verruimingen doorvoeren. Deze verruimingen, waar wij
met z’n allen erg naar uitkijken, gaan per 25 september in. Met deze brief informeren wij U
hierover.
Deze basis afspraken blijven gelden!
Onze basisafspraken blijven van kracht, te weten het dragen van een mondneuskapje op de
locaties, het regelmatig wassen van de handen, hoesten en niesen in de binnenkant van de
elleboog en zorg voor een goede ventilatie.
De volgende verruimingen gaan wij doorvoeren;
1,5 meter niet meer verplicht, wel dringend advies
Ook wij gaan de 1,5 meter niet meer verplicht stellen. Wel adviseren wij om daar waar
mogelijk de 1,5 meter afstand aan te houden.
De groepsgrootte wordt losgelaten en bubbels worden afgeschaft
Omdat de 1,5 meter niet meer verplicht is, betekent dit ook dat we de bubbels kunnen
afschaffen en loslaten. Hierdoor is er opeens veel meer mogelijk! Groepen kunnen
bijvoorbeeld weer samen activiteiten ondernemen.
Dagbesteding kan weer van start
Zodra de dagbestedingslocatie de plannen, hoe zij de versoepelingen op hun locatie veilig
gaan doorvoeren, gereed hebben kan de dagbesteding op die locatie weer open. Cliënten en
verwanten worden daarover geïnformeerd door de begeleiding.
Vrije tijd
Ook voor de vrije tijd is weer veel meer mogelijk. Het team bespreekt met elke cliënt
individueel wat er weer mogelijk is.
Moreel beraad over registratie vaccinatiestatus
Tijdens de persconferentie kondigde Hugo de Jonge aan dat hij gaat onderzoeken of het
mogelijk is voor zorgorganisaties om de individuele vaccinatiestatus van medewerkers te
registreren. Het registreren van deze status kent vele dimensies en raakt verschillende
belangen. Wij vinden het belangrijk om daar zorgvuldig mee om te gaan. Om die reden
hebben we besloten dat over dit thema een moreel beraad gaan organiseren. Bij dit moreel
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beraad zijn meerdere partijen vertegenwoordigd waaronder afgevaardigden uit de zorg en
behandeling, ondernemingsraad, cliëntenraad en adviseurs van SWZ.
Bezoekregeling
Welke aanpassingen er mogelijk naar aanleiding van deze nieuwe versoepelingen binnen SWZ
gelden voor de bezoekregeling is nog niet helemaal uitgewerkt. Hierover wordt U zo spoedig
mogelijk geïnformeerd. Tot die tijd geldt de huidige regeling.
Merkbare mensgerichte zorg
Met deze verruimingen kunnen wij onze mensgerichte zorg aan onze cliënten nog beter
bieden. Het is echter wel belangrijk met elkaar mogelijke risico’s zo veel mogelijk te vermijden.
Wij monitoren de verruimingen nauwlettend en nemen indien daar reden toe is gepaste
maatregelen. Wij houden u hiervan op de hoogte.
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.
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