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Beste cliënt,
Wij hebben weer goed nieuws te melden! Wij gaan een aantal corona versoepelingen
doorvoeren. Dit doen wij omdat het mag en omdat wij denken dat het ook kan bij SWZ. Het is
wel belangrijk dat wij allemaal goed blijven opletten, zodat we niet besmet raken. Was
daarom je handen goed, nies of hoest in je elleboog en ventileer de ruimte waar je in zit. En
probeer je toch nog zo veel mogelijk aan de 1,5 meter afstand te houden, ook al is dat niet
meer verplicht. Dan loop je de minste kans op besmetting.
Mondkapjes alleen verplicht binnen 1.5 meter
Sinds corona ben je gewend om jouw begeleiders met een mondkapje op te zien. Je ziet dan
maar een stukje van het gezicht en dat is niet fijn. Dat gaat gelukkig veranderen. Jouw
begeleiders hoeven alleen nog maar een mondkapje op als ze langere tijd binnen 1.5 meter
van jou zijn. Dit is bijvoorbeeld tijdens zorgmomenten, het helpen bij tanden poetsen of het
geven van eten.
Versoepelingen in de bezoekregeling
In de bezoekregeling zijn ook een paar versoepelingen doorgevoerd. De belangrijkste
veranderingen zijn:
- Bezoek en vrijwilligers hoeven alleen een mondkapje te dragen als zij langere tijd binnen 1,5
meter afstand van jou zijn. Als ze op 1,5 meter afstand kunnen blijven dan hoeven ze geen
mondkapje meer op.
- Je mocht maar met twee andere cliënten van SWZ afspreken. Vanaf nu mag je weer met
zoveel cliënten afspreken als je wilt. Maak de afspraken wel in overleg met jouw
begeleiders. De begeleiders kunnen er dan op letten dat er niet te veel bezoek te gelijker
tijd komt.
- Je mag weer gaan logeren bij wie je wilt. Probeer ook dan zoveel mogelijk 1,5 meter afstand
te houden.
- Omdat de huiskamers op Zonhove klein zijn mogen daar maximaal 2 bezoekers tegelijk
aanwezig zijn. Bezoek mag op jouw eigen kamer komen. Ook kan je samen met jouw
bezoek naar de Komeet of de Tref gaan.
- In regio 2 adviseren wij om jouw bezoek zoveel mogelijk via de directe deur van jouw
appartement naar binnen te laten komen.
- De begeleiding hoeft jouw bezoekers niet meer te registreren.
Wil je de hele bezoekregeling lezen, vraag die dan aan jouw begeleiding.
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Heb je vragen?
Heb je vragen over deze brief, vraag dan aan jouw begeleiders om een toelichting. Die geven
ze jou graag.
Hartelijke groet,
Jody Cath
Bestuurder

Nita Scheepers
zorgdirecteur

Yvonne den Exter
zorgdirecteur

