
Update 
 

Inmiddels zijn al onze locaties weer volledig 

open voor bezoek. En dat levert meteen al 

weer een gezellige drukte op!  
 

Des te belangrijker dat wij allemaal voldoende 

afstand houden, goed op onze hygiëne letten  

en thuis blijven als wij ons niet lekker voelen. 

Ieder van ons heeft daarin een grote, eigen 

verantwoordelijkheid. Wees u daarvan bewust, 

want alleen zo kunnen wij het coronavirus 

buiten de deur houden. 

 

Bezoek 
Voor Bloemswaard en Parkwijk gold nog dat 

bezoek vooraf moest worden ingepland via het 

digitale reserveringssysteem. Omdat dit door 

het grote aantal bezoekers zo veel extra werk 

voor ons met zich meebrengt, hebben wij beslo-

ten het reserveringssysteem te laten vervallen. 

Bezoekers hoeven vanaf heden geen bezoek-

afspraken meer in te plannen en zijn van maan-

dag tot en met zondag welkom tussen 10:00 uur 

en 19:00 uur. Daarbij verzoeken wij u zo veel 

mogelijk buiten de voor het zorgpersoneel 

drukke momenten op de dag langs te komen.  

Als u op bezoek komt, vindt er bij de ingang nog 

wel triage plaats.  

 

Let op!: Omdat wij door het loslaten van het 

reserveringssysteem de bezoekersstroom niet 

meer kunnen reguleren, kan het zijn dat het 

soms druk is bij de ingang. In dat geval verzoe-

ken wij u vriendelijk even buiten te wachten. 

 

Oplevering appartement en inhuizing 
Vanaf heden zijn de aangepaste procedures bij 

oplevering van een appartement en inhuizing 

van een nieuwe bewoner vervallen.  

 
 

Dat betekent dat de procedures van vóór de 

coronatijd weer gelden. Deze vindt u in de 

folders in onze folderrekken en op onze 

website. 

 

Pedicure, fysiotherapeut en kapper 
In de afgelopen periode werden externe behan-

delaars niet in onze locaties toegelaten, tenzij 

er sprake was van spoed. In dat geval mocht 

alleen een van onze vaste behandelaars langs-

komen. Met ingang van 6 juli is ook uw eigen 

pedicure, fysiotherapeut of andere behandelaar 

weer welkom. Ook mag uw vaste thuiskapper 

weer komen knippen.  

 

Persoonlijk contact 
Nu het normale bezoek weer op gang is geko-

men, zullen wij het beeldbellen, zwaaien en 

bellen bij het raam niet meer actief faciliteren. 

Wij zullen de belhoekjes dan ook verwijderen. 

Uiteraard blijven wij onze cliënten op verzoek 

behulpzaam bij het beeldbellen. 

 

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met 

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

 

 

 

 
 

 

Coronanieuws 
30 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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