
Update

Op 28 september kwam het kabinet met een 

vervroegde persconferentie. Hoewel de ver-

pleeghuizen daarbij niet aan de orde kwamen, 

bleek maar al te goed hoe dreigend de situatie 

nu is. 

De tweede coronagolf is een feit en ook het 

aantal besmettingen in de regio neemt toe. Dat 

betekent dat wij allemaal nog alerter moeten 

zijn en ons nog strikter aan de basisregels en 

richtlijnen moeten houden. 

In deze nieuwsbrief zetten wij de actuele situ-

atie in onze woonzorgcentra voor u op een rij.

Parkwijk
Sinds vorige week is het niet meer nodig om van 

tevoren een afspraak te maken om in Parkwijk 

op bezoek te komen. Wel vragen wij bezoekers 

bij binnenkomst (en na elk fysiek contact en bij 

vertrek) hun handen te desinfecteren en zich te 

registreren om bron- en contactonderzoek mo-

gelijk te maken. 

Alle bewoners in Parkwijk mogen twee bezoe-

kers tegelijkertijd in hun appartement of kamer 

ontvangen. 

Wij verzoeken iedereen dringend de anderhalve-

metermaatregel zo veel mogelijk te handhaven 

en fysiek contact tot een minimum te beperken. 

Dat is des te belangrijker, nu wereldwijd, natio-

naal, maar ook regionaal het aantal coronabe-

smettingen snel toeneemt. 

Alle bewoners, die zich aan de regels kunnen 

houden, mogen zelfstandig naar buiten. Wij 

raden onze bewoners echter nog steeds 

nadrukkelijk af om naar familie en vrienden 

of winkels, kappers etc. in de wijk te gaan.

Bloemswaard
Afgelopen week is een van onze medewerkers 

van de afdeling De Tuinen in Bloemswaard 

positief getest op COVID-19. Daarop is een 

aantal andere medewerkers en bewoners met 

lichte klachten getest. Gelukkig was in alle 

gevallen de uitslag negatief. 

Desalniettemin is er op deze afdeling uit voor-

zorg een mondkapjesplicht ingesteld voor mede-

werkers en bezoekers en mogen de bewoners 

tot en met vandaag de afdeling niet verlaten. 

Vanaf morgen is de afdeling weer open.

Gedeeltelijke mondkapjesplicht
Met ingang van vandaag zijn alle medewerkers 

– ook in de thuiszorg - én bezoekers, die binnen 

anderhalve meter van een cliënt komen, ver-

plicht een mondkapje te dragen. Vooralsnog is 

het niet verplicht om buiten de anderhalve me-

ter een mondkapje te dragen, maar uiteraard 

mag dat wel.

Teststraat voor medewerkers
Om ervoor te zorgen dat onze medewerkers niet 

te lang op een test en de uitslag daarvan hoeven 

te wachten, hebben wij op 25 september onze 

eigen teststraat geopend. 
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De teststraat is uitsluitend bedoeld voor het 

testen van medewerkers van HOZO en zal 

worden afgebouwd zodra de capaciteit bij de 

GGD’s weer op orde is. 

Verdere versoepelingen
Gezien de toename van het aantal besmettingen 

in de regio, kunnen wij de overige maatregelen 

voorlopig niet verder versoepelen. 

Dat betekent onder andere dat de tussendeur 

tussen Bloemwaard en Dienstencentrum Els-

broek vooralsnog gesloten blijft. Ook zullen 

wij onze restaurants nog niet openstellen voor 

gasten van buitenaf. Bewoners en hun bezoekers 

zijn echter wel van harte welkom voor een 

hapje en een drankje in het passantenrestaurant 

in Bloemswaard of onze Grand Cafés in Bloems-

waard en Parkwijk.

In oktober hoopten wij het Open Eettafelproject 

en het Avondrestaurant weer te kunnen opstar-

ten en ook weer activiteiten binnen onze loca-

ties te kunnen organiseren voor leden van de 

HOZO Servicepas. Helaas gooit de tweede golf 

nu roet in het eten en moeten wij deze ambities 

nog even voor ons uitschuiven. Over drie weken 

bekijken wij de situatie opnieuw.

Wij vinden het heel vervelend dat wij nu pas op 

de plaats moeten maken. Een verdere versoe-

peling achten wij op dit moment echter niet 

verantwoord. Wij vertrouwen op uw begrip 

hiervoor.

Wij houden u op de hoogte! Heeft u vragen 

of bent u het ergens niet mee eens? Neem 

dan contact met ons op via info@hozo.nl of 

klachten@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

❖ Blijf thuis bij klachten
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