
Update

Op 12 januari heeft het kabinet opnieuw een 

persconferentie gegeven. Daarbij werd een 

verlenging van de huidige coronamaatregelen 

aangekondigd.

Dat betekent onder meer dat alle bewoners, 

die niet in isolatie zitten, nog steeds maar 

maximaal twee bezoekers per dag mogen 

ontvangen. Ook blijft de kapsalon in Parkwijk 

gesloten, zijn thuiskappers nog niet welkom en 

kunnen niet-medische pedicurebehandelingen 

nog geen doorgang vinden. Over de maatregelen 

valt dus nog niets nieuws te melden. Wél 

hebben wij inmiddels wat meer informatie over 

de vaccinaties. 

Vaccinatie bewoners
Op 18 januari start de eerste, landelijke vacci-

natieronde voor verpleeghuisbewoners. Bewo-

ners van wie de medische zorg onder een spe-

cialist ouderengeneeskunde valt, zijn als eerste 

aan de beurt. Aan hen wordt het BioNTech/ 

Pfizervaccin aangeboden.

Op 25 januari wordt de tweede, landelijke 

vaccinatieronde in gang gezet. Dan zijn de 

verpleeghuisbewoners die onder een huisarts 

vallen aan de beurt. Deze bewoners krijgen een 

ander vaccin, namelijk dat van Moderna.

Let op!: Het ministerie van VWS bepaalt welke 

zorglocaties wanneer mogen starten met het 

vaccineren. Daarop hebben wij geen enkele 

invloed. 

Op dit moment is nog niet bekend wanneer onze 

bewoners gevaccineerd mogen gaan worden.

Toestemming
Voor het (laten) vaccineren van onze bewoners 

is toestemming nodig van henzelf of hun ver-

tegenwoordiger. Inmiddels zijn wij hard bezig 

met het voorbereiden van de toestemmings-

brieven. Onze planning is de brieven aanstaande 

vrijdag, dan wel uiterlijk begin volgende week 

te versturen. 

Let op!: de brieven voor bewoners met een 

zorgprofiel VV4 psychogeriatrie, VV5 en VV7 

worden per e-mail en gewone post gezonden 

aan de eerste contactpersoon. Bewoners met 

een zorgprofiel VV4 somatiek, VV6, LG of GGZ 

ontvangen de brieven zelf in hun brievenbus op 

de afdelingen. 

Graag verzoeken wij iedereen de ingevulde 

toestemmingsverklaring per omgaande gete-

kend aan ons te retourneren. Dat kan door 

het formulier te mailen naar info@hozo.nl of 

in een gesloten envelop ter attentie van de 

administratie en onder vermelding van ‘toe-

stemmingsverklaring coronavaccinatie’ af te 

geven bij de receptie in Bloemswaard of aan 

de gastvrouw in Parkwijk of Maronia.

Op dit moment zijn wij in overleg met de 

specialisten ouderengeneeskunde en huisartsen 

over de verdere uitvoering. Zodra hierover meer 

bekend is, informeren wij u nader.
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Vaccinatie medewerkers
De eerste vaccinatieronde voor onze medewer-

kers is inmiddels gestart. Vooralsnog verloopt 

een en ander voorspoedig. 

Wij houden u op de hoogte! Heeft u vragen? 

Neem dan gerust contact met ons op via 

info@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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