
Update 
 

In de afgelopen dagen hebben wij alles in het 

werk gesteld om nog deze week bezoek mogelijk 

te maken in Parkwijk. 

 

Daarmee is de volgende stap in een gefaseerde 

versoepeling van de maatregelen gezet. Wij 

stonden voor een zeer lastige keuze: enerzijds 

zijn er nog steeds coronabesmettingen in 

Parkwijk en willen wij voorkomen dat het virus 

zich intern en/of extern verspreid. Anderzijds 

staat het welzijn van onze bewoners voorop en 

hebben wij moeten constateren dat de zware 

maatregelen een enorme impact hebben op hun 

geestelijke en lichamelijke gezondheid. Daarom 

hebben wij alle mogelijke manieren onderzocht 

om de veiligheid van iedereen zo veel mogelijk 

te kunnen waarborgen, maar toch recht te doen 

aan de wensen en behoeften van onze bewoners 

en hun familieleden.  

 

Binnen wandelen en terrasbezoek 
Sinds gisteren mogen de bewoners die niet ge-

isoleerd worden verpleegd weer rondwandelen 

over de afdeling. Vanaf 27 augustus mogen zij 

wandelen door het hele huis. De afdeling 

groepswonen is goed afgesloten. Rondwande-

lende bewoners kunnen daar niet komen. Ook 

mogen bewoners vanaf 27 augustus weer 

zelfstandig - indien mogelijk - naar het terras.  

 

Bezoek 
Met ingang van 27 augustus laten wij weer 

beperkt bezoek toe in Parkwijk. Bewoners die 

geïsoleerd worden verpleegd mogen helaas nog 

geen bezoek ontvangen. Ook het groepswonen 

blijft nog gesloten, omdat daar de meeste 

besmettingen zijn vastgesteld. Alle betrokkenen 

zijn hierover persoonlijk geïnformeerd. 

 

 

 
 

De belangrijkste bezoekregels: 

 

 Elke bewoner - met uitzondering van de be-

woners van het groepswonen en de bewoners 

die geïsoleerd worden verpleegd - mag één 

bezoeker per keer ontvangen; het principe 

van de vaste bezoeker laten wij los, zodat 

verschillende familieleden afzonderlijk van 

elkaar op bezoek kunnen komen; 

 Bezoek is vanaf 27 augustus mogelijk tussen 

11:00 uur en 18:00 uur, maar nog niet in het 

weekend; met ingang van 31 augustus wordt 

de bezoektijd verruimd naar 19:00 uur en 

willen wij ook weekendbezoek mogelijk 

maken; 

 Bezoek wordt ontvangen in het restaurant; 

 Elk bezoek duurt maximaal een uur; 

 Bezoekers kunnen vandaag tussen 15:00 uur 

en 16:00 uur en vervolgens op alle door-

deweekse dagen tussen 10:00 uur en 11:00 

uur een bezoek inplannen bij het secretariaat 

via 0252 576 590; 

 Bezoek blijft bij (milde) klachten thuis; in 

zijn/haar plaats mag een ander - vooraf 

aangemeld - familielid op bezoek komen; 

 Bezoek meldt zich niet eerder (en niet later) 

dan op de afgesproken tijd en wacht zo nodig 

in de auto of in de buurt; 

 Bij de ingang vindt triage plaats; 

 De bezoeker desinfecteert zijn/haar handen 

bij binnenkomst; 

 De bezoeker ontvangt een mondkapje en is 

verplicht dit gedurende het gehele bezoek te 

dragen; 

 Bezoek houdt anderhalve meter afstand tot 

bewoners en medewerkers; 

 De bezoeker volgt te allen tijde de instructies 

van onze medewerkers op. 

  

 

Coronanieuws 
26 augustus 2020 



Op 2 september zullen wij de bezoekregeling 

evalueren en bekijken hoe wij deze verder 

kunnen verruimen. Wij streven ernaar om het 

bezoek zo snel mogelijk weer gewoon in de 

appartementen te laten plaatsvinden. Wij 

informeren u in de loop van volgende week 

nader. 

 

Let op!: 

Als bezoeker heeft u een belangrijk aandeel  

in het slagen van en de mogelijkheden voor 

verdere uitbreiding van de bezoekregeling. 

Wij doen dan ook een dringend beroep op uw 

medewerking en verzoeken u zich te allen 

tijde te houden aan de op de locatie geldende 

regels en de algemene basisregels van het 

RIVM.  

 

Behandelingen  
Vanaf 31 augustus worden de reguliere behande-

lingen weer langzaamaan opgestart. 

 

Kapper, pedicure en fysiotherapeut 
Met ingang van 31 augustus gaan de kapsalon, 

pedicuresalon en fysiotherapiepraktijk in Parkwijk 

weer open voor bewoners, die niet in isolatie 

zitten. Cliënten van buitenaf worden nog niet 

toegelaten. 

Dagcentrum  

Het dagcentrum blijft vooralsnog gesloten. Vol-

gende week kijken wij naar de mogelijkheden  

om het dagcentrum weer te openen. 

 

Eten, drinken en activiteiten 
Het restaurant en de huiskamers op de afdeling 

blijven gesloten. Ook worden er nog geen groeps-

activiteiten georganiseerd. Volgende week bekij-

ken wij wanneer de bewoners van Parkwijk weer 

gezamenlijk kunnen eten, in groepjes activiteiten 

kunnen doen en kunnen fietsen met Fietsmaatjes. 

 

Wij houden u op de hoogte! Heeft u vragen? 

Neem dan gerust contact met ons op via  

0252 576 500 of info@hozo.nl.  

mailto:info@hozo.nl

