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Update 
 

Op 6 mei heeft het kabinet aangekondigd een 

aantal coronamaatregelen te versoepelen.  

 

Bezoek 
Vanaf 11 mei wordt een eerste stap gezet in  

de versoepeling van de bezoekregeling voor 

verpleeghuizen. Er wordt gestart met een test 

onder strikte voorwaarden in 25 van de circa 

2500 verpleeghuizen in Nederland.  

 

Helaas behoren onze huizen niet tot de 

selectie. Dat betekent dat onze bewoners nog 

steeds geen bezoek mogen ontvangen. Hierin 

blijven wij het kabinetsbeleid volgen. 

 

Na evaluatie van de testfase zal op 25 mei 

bekend worden gemaakt of bezoek op meer 

locaties mogelijk wordt. Wij houden u van de 

ontwikkelen daaromtrent op de hoogte. 

 

Activiteiten 
Zolang alle eerder geplande activiteiten geen 

doorgang kunnen vinden, organiseren wij voor 

onze bewoners zo veel mogelijk individuele en 

kleinschalige activiteiten. Aan groepsactivitei-

ten mogen maximaal vier bewoners deelnemen, 

onder begeleiding van één medewerker.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Behandelingen  
Om de veiligheid van onze bewoners zo veel 

mogelijk te waarborgen, worden behandelaars 

nog steeds alleen ingezet bij spoed.  

Of dat het geval is, wordt beoordeeld door de 

arts. De fysiotherapie- en pedicurepraktijk in 

Parkwijk blijven gesloten. 

 

Kapper 
De kapsalon in Parkwijk blijft vooralsnog 

gesloten. De kapsalon in Dienstencentrum 

Elbroek opent haar deuren weer op 11 mei. 

Onze bewoners mogen daar helaas nog niet 

naartoe.   

 

Persoonlijk contact 
Persoonlijk contact is vooralsnog alleen 

mogelijk via beeldbellen, zwaaien en bellen 

achter glas. Wilt u ook eens beeldbellen of 

bellen achter glas? Maakt u hiervoor dan een 

afspraak (na 11:00 uur) met een van onze 

zorgmedewerkers. 

 

Besmettingen 
Tot op heden zijn er bij onze cliënten en 

medewerkers geen besmettingen met het 

coronavirus geconstateerd. Wij doen er alles 

aan om dat ook zo te houden.  

 

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met 

ons op via 0252 576 500 of info@hozo.nl.  
Basisregels 
 

 Was uw handen vaak  

 Hoest en nies in binnenkant elleboog 

 Gebruik papieren zakdoekjes 

 Schud geen handen 

 Houd minimaal 1,5 meter afstand 
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