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Extra maatregelen i.v.m. corona-virus

Beste cliënt,
Zoals je zelf ook vast al hebt gemerkt lopen de besmettingscijfers in Nederland op. Ook binnen
SWZ zien wij helaas een lichte stijging van het aantal coronabesmettingen. Wij vragen jouw
begrip voor de extra maatregelen die wij bij SWZ gaan nemen. Dit doen wij om de kans op
besmettingen zo klein mogelijk te maken en te voorkomen dat we nog meer maatregelen
moeten nemen, zoals bijvoorbeeld het opnieuw sluiten van de dagbesteding. Dat willen we
juist voorkomen, omdat we weten hoe belangrijk dagbesteding voor jouw welzijn is. Via deze
brief brengen wij jou op de hoogte van deze maatregelen.
Dit zijn onze basisafspraken
Onze basisafspraken zijn:
-Als je klachten hebt, bespreek dit met je begeleider. Zij zorgen dat je wordt getest;
-Was regelmatig je handen
-Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
-Zorg voor een goede ventilatie
Draag mondneuskapje
Binnen de openbare ruimten is het dragen van een mondneusmasker al verplicht in Nederland.
Ook bij SWZ vragen we medewerkers en bezoekers in openbare ruimten zoals onze kantoren
om mondneusmaskers te dragen. Vanaf nu verplichten we onze medewerkers, bezoekers,
vrijwilligers en leveranciers om altijd een mondkapje te dragen. Overal. Een uitzondering
hierop maken we voor jouw bezoekers als zij in jouw appartement of slaapkamer zijn. Dan is
het een dringend advies om een mondkapje te dragen.
Gezondheidscheck wordt weer ingevoerd
Jouw begeleiders gaan aan jouw bezoek een aantal vragen stellen voordat ze naar binnen
mogen. Een vraag is bijvoorbeeld of ze koorts hebben. Dit noemen we een gezondheidscheck.
Aan de hand van de antwoorden op deze vragen weten we of jouw bezoek mogelijk een
corona besmetting heeft. Als dat zo is mag het bezoek niet naar binnen. Maar meestal is het
bezoek helemaal gezond en kunnen ze gewoon bij jou op bezoek komen.
Boostercampagne Vaccinatie
Binnenkort start de boostercampagne, een derde prik om mensen beter te beschermen tegen
het coronavirus. Voor de cliënten van locatie Zonhove wordt dit door de Medische Dienst
gedaan. Voor de cliënten van de andere woonlocaties van SWZ wordt dit door de GGD
gedaan. We informeren je zodra hier meer over bekend is.

T
F
E

Samen gaat het ons lukken
Alle mensen van SWZ doen er alles aan om de kans op besmettingen zo klein mogelijk te
houden. Zo houden we het voor iedereen zo veilig mogelijk bij SWZ.
Heb je vragen?
Heb je vragen over deze brief, vraag dan aan jouw begeleiders om een toelichting. Die geven
ze jou graag.
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