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Update 
 

Op 21 april heeft het kabinet aangekondigd een 

klein aantal coronamaatregelen te versoepelen. 

De meeste maatregelen zijn echter verlengd tot  

20 mei.  

 

Bezoek 
Helaas betekent dat dat onze bewoners nog 

steeds geen bezoek mogen ontvangen. Wij 

maken daarop alleen een uitzondering als een 

bewoner terminaal is.   

 

Activiteiten 
Omdat alle geplande activiteiten niet kunnen 

doorgaan, organiseren wij voor onze bewoners 

zo veel mogelijk individuele en kleinschalige 

activiteiten (maximaal vier bewoners en één 

begeleider). Aan Koningsdag, Dodenherdenking 

en Bevrijdingsdag zullen wij op een gepaste en 

verantwoorde manier aandacht geven.  

 

Ook zorgen wij ervoor dat onze bewoners even 

naar buiten kunnen. In groepjes van twee en 

onder begeleiding van een medewerker kunnen 

zij even een luchtje scheppen op het terras of 

in de binnentuin.  

 

Om meer mensen naar buiten te kunnen laten 

gaan, hebben wij de terrassen bij Bloemswaard 

en Parkwijk inmiddels in twee delen opgesplitst, 

zodat er twee groepjes tegelijkertijd naar 

buiten kunnen.  

 
 

Behandelingen  
Om de veiligheid van onze bewoners zo veel 

mogelijk te waarborgen, worden behandelaars 

alleen ingezet bij spoed. Of dat het geval is, 

wordt beoordeeld door de arts. 

 

Persoonlijk contact 
Uiteraard begrijpen wij dat u graag persoonlijk 

contact wilt met uw naaste. Wij stimuleren dat 

en doen ons best dit zo veel mogelijk te 

faciliteren. Zo stellen wij onze bewoners tablets 

ter beschikking voor beeldbellen. Ook hebben 

wij in Bloemswaard en Parkwijk gezellige 

telefoonhoekjes ingericht bij het raam, zodat u 

met uw naaste kunt 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.  

mailto:info@hozo.nl

