
Update 
 

Opnieuw hebben wij goed en minder goed 

nieuws voor u. Het goede nieuws is dat er tot  

op heden nog steeds geen besmettingen zijn 

geconstateerd in Bloemswaard en Maronia.  

In Parkwijk zijn er helaas weer een bewoner  

en een medewerker positief getest.  

 

De zieke bewoners en medewerkers maken het 

gelukkig naar omstandigheden goed. Echter, 

omdat er toch weer nieuwe besmettingen zijn, 

kunnen wij de ingestelde maatregelen nog niet 

intrekken. Dat betekent dat de maatregelen in 

elk geval nog tot en met 25 augustus van kracht 

zullen blijven. 

 

Bezoek Parkwijk  

Bewoners die in isolatie zitten, mogen geen 

bezoek ontvangen. De coördinator zorg van 

Parkwijk zal hen en hun eerste contactpersoon 

persoonlijk informeren en op de hoogte houden. 

 

Alle bewoners van Parkwijk, die niet geïsoleerd 

worden verpleegd, mogen tussen 10:00 uur en 

17:30 uur 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.  

 

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!: Omdat het coronavirus gezien de 

recente besmettingen nog steeds in Parkwijk 

aanwezig is, moeten bezoekers het mond-

kapje ook tijdens het bezoek in het apparte-

ment en het wandelen met bewoners dragen. 

 
Gezien de landelijke toename van het aantal 

besmettingen adviseert de GGD alle bewoners 

van Parkwijk, maar ook die van Bloemswaard  

en Maronia, om winkels, terrassen en andere 

drukke plaatsen te mijden en niet bij familie  

of vrienden op bezoek te gaan. 

 

Persoonlijke bescherming 
In Bloemswaard en Maronia dragen mede-

werkers een mondkapje als zij dat zelf willen.  

In Parkwijk hebben medewerkers altijd een 

mondkapje op. Tijdens de zorgmomenten 

dragen zij ook handschoenen. Bij bewoners in 

isolatie gebruiken zij de nodige persoonlijke 

beschermingsmiddelen zoals voorgeschreven 

door het RIVM. 

 

Behandelingen 
Voor bewoners die geïsoleerd worden verpleegd, 

zijn vooralsnog alleen spoedbehandelingen 

mogelijk. 

 

Tot slot 
Op al onze locaties hebben wij moeten consta-

teren dat er mensen zijn die zich niet aan de 

regels houden. Zo wordt er regelmatig onvol-

doende afstand gehouden en wordt er toch 

gezoend en geknuffeld.  

 



Hoewel wij heel goed begrijpen dat mensen 

daaraan behoefte hebben, moeten wij de 

veiligheid en gezondheid van al onze bewoners 

en hun familie, maar ook die van onze mede-

werkers en hún familieleden voor ogen houden. 

 

De coronapandemie is nog niet voorbij. Zéker 

nu het coronavirus wereldwijd weer oplaait en 

mensen terugkeren van vakantie moeten wij 

extra alert zijn.  

 

Daarom vragen wij iedereen nogmaals met klem 

zich te houden aan de basisregels en niet op 

bezoek te komen bij verkoudheidsklachten of 

koorts. Dat is de enige manier waarop wij de 

situatie onder controle kunnen houden. Wij 

rekenen op uw begrip en medewerking. 

 

Op 25 augustus zullen wij de maatregelen in 

overleg met de GGD opnieuw beoordelen en u 

op de hoogte brengen.  

Mocht de situatie binnen een van onze locaties 

in de tussentijd veranderen, dan informeren wij 

u per omgaande. 

 

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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