
Update 
 

Het feit dat wij u vandaag opnieuw een update 

sturen, geeft al aan dat wij geen goed nieuws 

hebben…  

 

In Parwijk is bij nog een bewoner COVID-19 

vastgesteld. Deze bewoner is echter op diverse 

plekken in het huis met veel andere bewoners 

en medewerkers in contact geweest. Inmiddels 

heeft ook een aantal andere bewoners ziekte-

verschijnselen die kunnen wijzen op besmetting 

met het coronavirus. Deze bewoners worden 

vandaag getest. 

 

Nieuwe maatregelen Parkwijk 
Op dringend advies van de GGD hebben wij 

moeten besluiten Parkwijk in elk geval tot  

en met 25 augustus volledig te sluiten voor 

bezoekers van buitenaf.  

 

Dat betekent dat met ingang van heden: 

 

 er geen bezoek meer mogelijk is in Parkwijk; 

 was en overige persoonlijke zaken voor bewo-

ners in de sluis in Parkwijk kunnen worden 

gezet; 

 het dagcentrum in Parkwijk is gesloten; 

 de kapsalon, pedicuresalon en fysiotherapie-

praktijk in Parkwijk zijn gesloten, zowel voor 

bewoners als voor mensen van buitenaf; 

 medewerkers in Parkwijk, die contact hebben 

met bewoners, de gehele dag de volgens de 

richtlijnen van het RIVM in deze situatie 

benodigde beschermingsmiddelen dragen; 

 
 

 alle positief geteste bewoners door dezelfde 

medewerker worden verzorgd en deze mede-

werker niet in contact komt met andere be-

woners en medewerkers; 

 alle geplande behandelingen worden uitge-

steld, tenzij er sprake is van spoed. 

 

Alle bewoners van Parkwijk, hun eerste contact-

personen en de bezoekers van het dagcentrum 

hebben wij persoonlijk over deze maatregelen 

geïnformeerd. 

 

Wij vertrouwen op uw medewerking en begrip. 

 

Bloemswaard en Maronia 
In Bloemswaard en Maronia zijn er gelukkig nog 

geen besmettingen geconstateerd. Dat willen 

wij ook zo houden! Daarom verzoeken wij ieder-

een nogmaals dringend zich te houden aan de  

op de locatie geldende regels en de algemene 

basisregels van het RIVM. 

 

Wij houden u op de hoogte! Heeft u vragen? 

Neem dan gerust contact met ons op via  

0252 576 500 of info@hozo.nl.  
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