
Update

Helaas moeten wij u mededelen dat er in Park-

wijk bij één van onze medewerkers COVID-19 is 

vastgesteld.

Direct na constatering van de besmetting heb-

ben wij in kaart gebracht met wie de mede-

werker in contact is geweest. Daarop is een 

aantal  bewoners preventief in quarantaine 

geplaatst. Wij hebben hun eerste contactper-

sonen daarvan persoonlijk op de hoogte ge-

bracht. 

Op dit moment zijn er geen bewoners en andere 

medewerkers met symptomen die op COVID-19 

kunnen wijzen. Uiteraard houden wij iedereen 

nauwlettend in de gaten. 

Bezoek
Alle bewoners, dus ook degenen die in qua-

rantaine zitten, kunnen gewoon bezoek blijven 

ontvangen. Wel gaan wij individueel met onze 

bewoners en hun eerste contactpersoon in 

overleg over hoe zij aan het bezoek vorm 

wensen te geven. Daarbij zijn er drie opties 

mogelijk:

❖ bezoek blijft mogelijk volgens de huidige 

regels (maximaal twee bezoekers per dag, 

registratie ten behoeve van bron- en contact-

onderzoek en gebruik mondkapje gedurende 

het gehele bezoek);

❖ minder bezoek;

❖ geen bezoek gedurende een periode van tien 

dagen.

Onze bewoners kunnen samen met hun contact-

persoon een keuze maken. Wel vragen wij hen 

ons van hun beslissing op de hoogte te brengen, 

zodat wij bewoners, die de komende tijd geen 

of minder bezoek zullen ontvangen, extra aan-

dacht kunnen geven. 

Activiteiten
Alle geplande activiteiten gaan gewoon door. 

Bewoners die in quarantaine zitten, kunnen 

hieraan helaas niet deelnemen. Voor hen or-

ganiseren wij individuele activiteiten in hun 

appartementen.

Tot slot
Wij vragen iedereen nadrukkelijk zich te houden 

aan de geldende regels en de richtlijnen van het 

RIVM en doen een dringend beroep op een ieders 

eigen verantwoordelijkheid. Alleen zó kunnen 

wij voorkomen dat het coronavirus zich verder 

verspreidt.  

Mocht de situatie in Parkwijk op enig moment 

veranderen, dan informeren wij u uiteraard 

onmiddellijk hierover.

Wij houden u op de hoogte! Heeft u vragen? 

Neem dan contact op met Annet Leeman, 

coördinator zorg Parkwijk, via 0252 576 500 

of a.leeman@hozo.nl. 
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