
Update

Het coronavirus is inmiddels niet meer uit ons 

dagelijks leven weg te denken. We worden alle-

maal geconfronteerd met diverse maatregelen 

en steeds meer mensen in onze directe omge-

ving worden door het virus getroffen. 

Ook bij ons is dat het geval. In Maronia zijn 

twee weken geleden enkele bewoners en mede-

werkers positief getest. Door snel en adequaat 

optreden lijken wij een verdere verspreiding van 

het virus voorkomen te hebben. De getroffen 

bewoners en medewerkers maken het gelukkig 

goed en mogen weer snel uit isolatie en thuis-

quarantaine.

Helaas is ook in Bloemswaard bij een paar be-

woners en medewerkers COVID-19 vastgesteld. 

Direct na constatering hebben wij de noodzake-

lijke maatregelen getroffen en hebben wij een 

bron- en contactonderzoek ingesteld.  

Vooralsnog zijn er in Parkwijk geen besmettin-

gen geconstateerd. Om dat zo te houden, vra-

gen wij iedereen nogmaals nadrukkelijk om zich 

te houden aan de geldende regels en richtlijnen 

van het RIVM.

Testen
Bewoners met klachten die passen bij COVID-19 

worden onmiddellijk door de huisarts of een van 

onze verpleegkundigen getest. 

Medewerkers met klachten kunnen op doorde-

weekse dagen direct terecht bij onze eigen 

teststraat en in de weekenden bij de algemene 

teststraten van de GGD. 

Isolatie
Als een bewoner positief is getest, dan wordt 

hij/zij direct in isolatie gezet. Zodra hij/zij 24 

uur geen klachten meer heeft én het minimaal 

veertien dagen geleden is dat hij/zij ziek werd, 

mag hij/zij uit isolatie. Uiteraard informeren wij 

de betrokken bewoner en eerste contactpersoon 

altijd persoonlijk over de start- en einddatum 

van de isolatiemaatregel. 

Tijdens de isolatieperiode mag de betreffende 

bewoner wel bezoek ontvangen. Wij verschaffen 

de bezoeker dan de nodige persoonlijke be-

schermingsmiddelen. 

Quarantaine
Bewoners die in contact zijn geweest met 

iemand die positief is getest, moeten tien dagen 

preventief in quarantaine. Dat betekent dat zij

gedurende deze periode hun appartement niet 

mogen verlaten. Bezoek is - met inachtneming 

van de algemeen geldende regels - wel moge-

lijk.

Krijgt een bewoner, die in quarantaine zit, 

onverhoopt toch klachten? Dan wordt hij/zij 

getest en wordt de quarantaine omgezet in 

isolatie. Zowel medewerkers als bezoekers 

mogen het appartement dan uitsluitend nog 

betreden met de nodige beschermingsmiddelen.

Nieuwe bewoners moeten tien dagen in quaran-

taine. Bewoners die na opname terugkomen uit 

het ziekenhuis, worden in het ziekenhuis pre-

ventief getest en gaan bij ons vervolgens tien 

dagen in quarantaine.
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Overigens mogen al onze bewoners na een 

ziekenhuisopname terugkomen, ongeacht de 

uitslag van de test. 

Personeelstekort
Omdat steeds meer medewerkers getest moeten 

worden en/of wegens besmetting (van een rela-

tie) in quarantaine moeten, hebben wij te ma-

ken met toenemend verzuim. Daardoor neemt 

ook de werkdruk toe.

Om onze bewoners toch de noodzakelijke zorg, 

ondersteuning en aandacht te kunnen blijven 

geven, doen wij een dringend beroep op mantel-

zorgers om onze medewerkers te ondersteunen. 

Kunt u als mantelzorger een bijdrage leveren? 

Neem dan contact op met de coördinator zorg 

van de locatie en/of afdeling om hierover 

afspraken te maken:

coördinator zorg Bloemswaard – De Bloemen

Liesbeth van Uunen, l.vanuunen@hozo.nl

coördinator zorg Bloemswaard – De Tuinen

Diana Stevens, d.stevens@hozo.nl

coördinator zorg Parkwijk

Annette Leeman, a.leeman@hozo.nl

coördinator zorg Maronia

Diana Stevens, d.stevens@hozo.nl

Om ervoor te zorgen dat iedereen weet waaraan 

hij/zij toe is, zullen wij de gemaakte afspraken 

vastleggen in het zorgplan van de betreffende 

bewoner.

Restaurants en activiteiten
Onze restaurants blijven open voor bewoners en 

hun gasten. Ook gaan wij gewoon door met het 

organiseren van groepsactiviteiten voor onze 

bewoners, uiteraard rekening houdend met de 

regels en richtlijnen van het RIVM. 

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

❖ Blijf thuis bij klachten

❖ Was uw handen vaak 

❖ Hoest en nies in binnenkant elleboog

❖ Gebruik papieren zakdoekjes

❖ Schud geen handen

❖ Houd minimaal 1,5 meter afstand

❖ Draag een mondkapje in publieke 

binnenruimten
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