
Update 
 

Op 24 juni heeft het kabinet opnieuw 

versoepelingen van de maatregelen 

aangekondigd. Dit keer was er ook goed 

nieuws voor u: de verpleeghuizen mogen 

verder open!  
 

Vooruitlopend op een volledige heropening, 

hebben wij besloten onze bezoekregeling  

voor Maronia vanaf morgen al aanzienlijk  

te verruimen. Gezien het verschil in aard en 

opzet van onze woonzorgcentra, zijn er ook 

verschillen in de versoepeling van de maatre-

gelen per locatie en volgen Bloemswaard en 

Parkwijk later. 

 

Versoepeling maatregelen Maronia 
Op vrijdag 26 juni opent Maronia haar deuren 

weer volledig voor bezoek. Dat betekent dat: 

 alle familieleden, vrienden en kennissen van 

onze bewoners weer van harte welkom zijn;  

 wij geen maximum meer stellen aan het 

aantal bezoekers dat tegelijkertijd op bezoek 

komt (mits de anderhalvemetermaatregel in 

acht wordt genomen);  

 bezoekers van maandag tot en met zondag, 

zowel overdag als ‘s avonds, welkom zijn 

voor bezoek of een wandeling; 

 bezoekers geen afspraken meer hoeven in te 

plannen in het digitale reserveringssysteem; 

 bezoekers binnenkomen via de ingang aan de 

Olympiaweg of de Hillinenweg; 

 bezoekers hun handen desinfecteren bij 

binnenkomst; 

 
 

 bezoekers zich houden aan de richtlijnen van 

het RIVM (aanwezig in alle appartementen);  

 bezoekers zich registreren op de bezoekers-

lijsten in de appartementen, zodat zo nodig 

brononderzoek kan plaatsvinden als het 

coronavirus onverhoopt toch opduikt. 

 

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. Mocht het virus 

op enig moment toch in een van onze huizen 

opduiken, dan zullen versoepelingen van de 

maatregelen worden aangepast of opgeschort. 

 

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met 

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

 Was uw handen vaak  

 Hoest en nies in binnenkant elleboog 

 Gebruik papieren zakdoekjes 

 Schud geen handen 

 Houd minimaal 1,5 meter afstand 

 Vermijd drukke plekken 
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