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Geachte ouders, verwanten en/of wettelijke vertegenwoordigers,
In navolging van de versoepelingen die vanaf 25 september bij SWZ zijn doorgevoerd gaan
wij, na goed overleg, nog enkele versoepelingen doorvoeren. Deze versoepelingen gaan per
direct in. Met deze brief informeren wij u hierover.
Wij blijven alert
Met deze verruimingen kunnen wij onze mensgerichte zorg aan onze cliënten nog beter
bieden. Wij monitoren de verruimingen nauwlettend en nemen indien daar reden toe is
gepaste maatregelen. Wij houden u hiervan op de hoogte.
De volgende verruimingen gaan wij doorvoeren:
Alleen mondkapje dragen binnen 1.5 meter van een cliënt
In overleg met onze verpleegkundig specialist en de infectiepreventiecommissie (IPC) is het in
de directe zorg alleen nog verplicht om een mondkapje te dragen tijdens langdurig cliënt
contact binnen 1,5 meter afstand. Voorbeelden hiervan zijn tijdens zorgmomenten, eten geven
en tanden poetsen. Maar ook bij cliënten die instructies moeilijk op kunnen volgen en het
lastig vinden om 1,5 meter afstand te houden.
Dit geldt zowel voor onze zorgverleners, onze vrijwilligers en voor u. Als u op 1,5 meter
afstand kunt blijven dan hoeft u geen mondkapje meer op. Bent u gedurende langere tijd wel
binnen 1,5 meter afstand dan is het dragen van een mondkapje verplicht.
Versoepelingen in de bezoekregeling
De versoepelingen waarvan wij u twee weken geleden op de hoogte hebben gebracht geven
aanleiding tot enkele aanpassingen in de bezoekregeling. Onderstaand treft u de belangrijkste
wijzigingen aan:
- 1,5 meter afstand tot de cliënt wordt een dringend advies. De verplichting gaat eraf;
- Bezoek en vrijwilligers hoeven alleen een mondkapje te dragen als zij langdurig binnen 1,5
meter afstand van de cliënt verblijven;
- Onderling bezoek van cliënten was beperkt tot maximaal twee personen. Dit komt te
vervallen omdat de bubbels vervallen zijn;
- Het aantal logeeradressen is onbeperkt. Wij adviseren wel om ook dan waar mogelijk de
1,5meter afstand te houden;
- Omdat de huiskamers in regio 1 klein zijn geldt dat daar maximaal 2 bezoekers gelijktijdig
zijn toegestaan. Als u op bezoek wilt komen en in de huiskamer wilt verblijven meld dit dan
bij de begeleiding aan. Zij kunnen er met de planning rekening mee houden dat er maximaal
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2 bezoekers in de huiskamer aanwezig zijn. Bezoek mag in de eigen kamer van de cliënt.
Ook kan bezoek gebruik maken van de Komeet of de Tref;
- Indien aanwezig adviseren wij het bezoek om zoveel mogelijk de rechtstreekse toegang tot
het appartement van de cliënt te gebruiken;
- Het registreren van bezoekers hoeft niet meer.
Deze basis afspraken blijven gelden!
Het is echter wel belangrijk met elkaar mogelijke risico’s zo veel mogelijk te vermijden. Onze
basisafspraken blijven dan ook van kracht, te weten probeer 1,5 meter afstand van elkaar te
houden, was regelmatig de handen, heeft u klachten blijf dan thuis, hoest en nies in de
binnenkant van de elleboog en zorg voor een goede ventilatie.
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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