
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!  
 

Wij gaan onze bezoekregeling dan ook aan-

zienlijk verruimen. In verband met verschillen 

in de aard en opzet van de locaties, zijn er  

ook (kleine) verschillen in de mogelijkheden  

per locatie. 

 

Maronia 
Op vrijdag 26 juni opent Maronia haar deuren 

weer volledig voor bezoek. De bewoners en hun 

eerste contactpersonen zijn hierover inmiddels 

geïnformeerd. 

 

Bloemswaard en Parkwijk 
Op dinsdag 30 juni gaan Bloemswaard en 

Parkwijk weer volledig open voor bezoek. Dit 

betekent dat: 

 alle familieleden, vrienden en kennissen van 

onze bewoners weer van harte welkom zijn, 

echter niet meer dan twee tegelijk; 

 bezoekers van maandag tot en met zondag 

welkom zijn tussen 10:00 uur en 19:00 uur 

voor bezoek of een wandeling;  

 er geen beperking meer is aan de duur van 

een bezoek (tot uiterlijk 19:00 uur); 

 bezoekers worden ontvangen in de apparte-

menten van de bewoners (niet in de gemeen-

schappelijke binnen- of buitenruimten); 

 
 

 bezoekers een bezoekdatum en aankomsttijd 

tot maximaal drie uur van tevoren inplannen 

via het digitale reserveringssysteem;  

     

  Let op!: in verband met een aanpassing in    

  het boekingssysteem, kunnen bezoeken pas    

  vanaf maandagmiddag  29 juni worden  

  ingepland. Heeft u vragen over het systeem?   

  Stel deze dan via info@hozo.nl. 

 

 bezoekers binnenkomen via de hoofdingang; 

 bezoekers bij binnenkomst hun handen des-

infecteren; 

 de triagist bezoekers wijst op de triage-

vragen; 

 bezoekers een bezoekerspas krijgen; 

 bezoekers naar het appartement gaan via de 

aangegeven looproutes; 

 bezoekers zich bij vertrek afmelden bij de 

triagist en hun bezoekpassen inleveren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Coronanieuws 
26 juni 2020 

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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Vieringen 

Soms willen bewoners graag hun verjaardag  

of trouwdag vieren. Dat is lastig in deze tijd. 

Toch hebben wij per locatie -  zij het beperkt – 

mogelijkheden gevonden. Vraag hiernaar bij  

de coördinator zorg van de afdeling. 

 

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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