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Beste Vrijwilliger,
Hopelijk heeft u inmiddels uw weg naar SWZ weer gevonden en anders hopen wij dat u dat
binnenkort gaat doen. Onze cliënten en medewerkers hebben uw ondersteuning hard nodig.
Ook de afgelopen weken zijn er nagenoeg geen coronabesmetting op onze SWZ locaties. Daar
zijn wij trots op! Met elkaar houden wij ons goed aan de gemaakte afspraken. Via deze brief
brengen wij u op de hoogte van de coronamaatregelen bij SWZ.
1,5 meter niet meer verplicht, wel dringend advies
De 1,5 meter stellen wij niet meer verplicht. Wel adviseren wij om daar waar mogelijk de 1,5
meter afstand aan te houden.
Alleen mondkapje dragen binnen 1.5 meter van een cliënt
In overleg met onze deskundigen hebben wij besloten dat het alleen in de directe zorg nog
verplicht is om een mondkapje te dragen. Het dragen van een mondkapje is alleen verplicht
tijdens langdurig cliënt contact binnen 1,5 meter afstand. Voorbeelden hiervan zijn 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 is het dragen van een mondkapje verplicht. De
begeleiding informeert u voor welke cliënten dit geldt.
Samengevat geldt als u op 1,5 meter afstand van cliënten kunt blijven dan hoeft u geen
mondkapje meer op. Bent u gedurende langere tijd wel binnen 1,5 meter afstand van een
cliënt dan is het dragen van een mondkapje voor u verplicht.
Deze basis afspraken blijven gelden!
Het is echter wel belangrijk om met elkaar mogelijke risico’s zo veel mogelijk te vermijden.
Onze basisafspraken blijven dan ook van kracht, te weten het regelmatig wassen van de
handen, heeft u klachten blijf dan thuis, hoest en nies in de binnenkant van de elleboog en
zorg voor een goede ventilatie.
Vragen?
Heeft u vragen stel deze dan aan uw SWZ-contactpersoon.
Met vriendelijke groet,
Jody Cath
Bestuurder
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