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Update 
 

Allereerst het goede nieuws: in Bloemswaard en 

Maronia zijn tot op heden geen besmettingen 

met het coronavirus geconstateerd. In Parkwijk 

zijn er echter naast twee medewerkers inmid-

dels ook twee bewoners positief getest.  

 

Deze twee bewoners werden uit voorzorg al 

geïsoleerd verpleegd, zodat wij verwachten dat 

zij geen andere bewoners hebben besmet.  

 

Omdat wij de situatie in Parkwijk, ondanks de 

nieuwe besmettingen onder controle lijken te 

hebben, hebben wij in overleg met de GGD en 

de burgemeester van Hillegom besloten de 

ingestelde noodmaatregelen te versoepelen.  

 

Bezoek Parkwijk 

Bewoners die in isolatie zitten, mogen nog geen 

bezoek ontvangen. De coördinator zorg van 

Parkwijk zal hen en hun eerste contactpersoon 

persoonlijk informeren en op de hoogte houden. 

 

Met ingang van woensdag 5 augustus mogen 

alle bewoners van Parkwijk, die niet geïsoleerd 

worden verpleegd, tussen 10:00 uur en 17:30 

uur weer bezoek ontvangen van één vaste 

bezoeker. Er is geen maximum aantal bezoeken 

per bewoner per week.  

 

De vaste bezoeker meldt zich bij de triagist. 

Hij/zij krijgt een bezoekerspas en mondkapje 

en gaat vervolgens via de aangewezen loop-

route rechtstreeks naar het appartement van  

de betreffende bewoner.  

 

In het appartement mag het mondkapje desge-

wenst worden afgedaan. Bij het verlaten van 

het appartement moet het mondkapje wel weer 

gedragen worden.  

 
 

Tijdens het bezoek is het niet toegestaan om 

door het pand te wandelen of naar het terras te 

gaan. Samen buiten een wandelingetje maken 

mag wel. 

 

Let op!: Wij gaan ervan uit dat de vaste bezoe-

ker diegene is, die tijdens de eerdere bezoek-

regeling als zodanig bij ons is aangemeld. Mocht 

nu iemand anders de vaste bezoeker worden, 

dan verzoeken wij u dit tijdig aan ons door te 

geven via info@hozo.nl. 

 

Deze bezoekregeling blijft in elk geval van 

kracht tot en met 11 augustus, tenzij er 

onverhoopt in korte tijd veel meer besmet-

tingen worden geconstateerd. In dat geval 

zullen wij de huidige maatregelen opnieuw 

beoordelen. 

 

Persoonlijke bescherming 
Medewerkers in Bloemswaard en Maronia 

dragen een mondkapje als zij dat zelf willen. 

Dit is echter niet verplicht. Medewerkers van 

Parkwijk hebben te allen tijde een mondkapje 

op. Tijdens de zorgmomenten dragen zij ook 

handschoenen. Bij bewoners in isolatie gebrui-

ken zij de benodigde persoonlijke bescher-

mingsmiddelen zoals voorgeschreven door  

het RIVM. 

 

Kapper en pedicure 
Vanaf 5 augustus zijn de kapsalon en pedicure-

salon in Parkwijk weer open. Bewoners die niet 

in isolatie zitten, maar ook mensen van  buiten-

af, kunnen daar weer op afspraak terecht. 
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Behandelingen 
Bij bewoners die niet in isolatie zitten, worden 

de reguliere behandelingen weer opgestart.  

Voor bewoners die geïsoleerd worden ver-

pleegd, blijven vooralsnog alleen spoedbehan-

delingen mogelijk. 

 

Activiteiten 
Voor bewoners die niet in isolatie zitten, wor-

den de reguliere activiteiten weer opgestart. 

Ook kunnen zij weer gezamenlijk eten. Voor 

bewoners die in isolatie zitten, organiseren wij 

individuele activiteiten. Zij eten in hun appar-

tement. 

 

Vieringen 
Sommige bewoners willen graag hun verjaardag 

of trouwdag vieren. Dat kan! Vraag naar de 

voorwaarden en mogelijkheden bij de coördina-

tor zorg van de betreffende locatie. 

 

Tot slot 
Wij zijn erg blij dat de situatie in Parkwijk 

onder controle lijkt te zijn en dat er geen 

besmettingen in Bloemswaard en Maronia zijn 

geconstateerd. Wij realiseren ons echter maar 

al te goed dat de coronapandemie nog niet 

voorbij is en zijn extra waakzaam nu mede-

werkers en bezoekers terugkeren van vakantie.  

 

Wij doen nog steeds een dringend beroep op 

een ieders verantwoordelijkheid. Houd u aan  

de basisregels, houd uw gezondheid goed in  

de gaten en kom bij verkoudheidsklachten of 

koorts niet op bezoek.  

Alleen zo houden wij onze cliënten en mede-

werkers gezond. 

 

Wij houden u op de hoogte van de ontwikke-

lingen en vragen om uw begrip en geduld. 

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 

 Vermijd drukke plekken 
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