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Cliënten en contactpersonen van SWZ
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21171/CC/ib
Verandering cliëntenvervoer dagbesteding n.a.v. versoepeling coronabeleid

Beste cliënt van SWZ of contactpersoon van cliënt van SWZ,
Je ontvangt deze brief om je op de hoogte te brengen van een verandering in het
cliëntenvervoer van en naar de dagbesteding. Deze verandering is ontstaan doordat het
coronabeleid is versoepeld. De belangrijkste verandering is dat je vanaf nu zelf moet zorgen
voor een medisch mondneuskapje als je gebruik maakt van vervoer van en naar de
dagbesteding. Voorheen was dit een niet medisch mondneuskapje.
Verandering mondkapjesplicht in het vervoer
In het vervoer zijn versoepelingen toegepast. Dat is goed nieuws! Alle cliënten mogen weer
met elkaar meerijden en alle zitplaatsen in het voertuig mogen weer worden benut. Dit geldt
ook als er reizigers om medische redenen geen mondkapje kunnen dragen.
Wel is er één belangrijke verandering doorgevoerd betreft het dragen van mondkapjes. Vanaf
zaterdag 25 september is een medisch mondneuskapje type II of IIR verplicht als je gebruikt
maakt van;
- Vervoer van en naar dagbesteding,
- Zorgvervoer,
- Valys,
- WMO vervoersvragen.
Reis je met het OV dan is een niet medisch mondneuskapje voldoende.
Wat is een chirurgisch mondkapje?
Bij een medisch mondneuskapje staat op de verpakking type II of IIR. Deze medische
mondneuskapjes zijn bijvoorbeeld te koop bij de Albert Heijn en Jumbo.
Zorg zelf voor een medisch mondneuskapje!
Zorg zelf voor een medisch mondneuskapje als je van vervoer gebruik maakt van en naar de
dagbesteding van SWZ. Dat is heel belangrijk, want zonder medisch mondneuskapje mag de
chauffeur jou niet meenemen.
1,5 meter niet meer verplicht, wel dringend advies
Bij SWZ gaan we de 1,5 meter ook niet meer verplicht stellen. Wel adviseren wij om je toch
nog zo veel mogelijk aan de 1,5 meter afstand te houden. Dan loop je het minste kans op
besmettingen.
Ook is het belangrijk dat wij allemaal goed blijven opletten en de aanwijzingen van de
medewerkers opvolgen zodat we niet besmet raken. Was daarom je handen goed en nies of
hoest in je elleboog en blijf thuis bij klachten en laat je testen.
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Heb je vragen?
Heb je vragen over deze brief, vraag dan aan jouw contactpersoon om een toelichting. Die
geven ze jou graag.
Met vriendelijke groet,
Jody Cath
Bestuurder
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