
Update

Vanaf volgende week wordt er landelijk een 

behoorlijk aantal versoepelingen doorgevoerd. 

Ook bij ons is er vanaf dan weer meer mogelijk!

Bezoek
Met ingang van 26 juni mogen alle bewoners van 

Bloemswaard, Parkwijk en Maronia weer onbe-

perkt bezoek ontvangen! Er is slechts één voor-

waarde: iedereen moet voldoende afstand tot 

elkaar bewaren.

Bewoners mogen ook bezoek ontvangen in onze 

restaurants, op de terrassen en in de binnen-

tuin. Ook hier geldt nog steeds dat er ander-

halve meter afstand gehouden moet worden.

Omdat de ruimte in de huiskamers beperkt is, 

is het niet mogelijk om daar bezoekers te ont-

vangen. 

Registratie
Met het loslaten van het maximum aantal be-

zoekers, laten wij ook de verplichte bezoekers-

registratie los.

Mondkapjesplicht
Vanaf 26 juni vervalt de mondkapjesplicht voor 

bewoners en bezoekers, mits er voldoende af-

stand gehouden kan worden. 

Ook medewerkers, zowel in onze woonzorgcen-

tra als in de thuiszorg, hoeven vanaf dan geen 

mondkapjes meer te dragen. Ténzij zij zorg 

leveren binnen de anderhalve meter, bijvoor-

beeld bij adl-zorg. Dan is het dragen van een  

mondkapje nog wel verplicht. 

Ook in de huiskamers en de dagcentra blijven 

onze medewerkers mondkapjes dragen, omdat 

het daar lastig is om voldoende afstand te be-

waren. 

Hoewel het kabinet het dragen van mondkapjes 

bij contactberoepen niet meer noodzakelijk 

vindt, vragen wij behandelaars en kappers, die 

bij ons in huis komen, toch een mondkapje te 

dragen. Ook zij werken immers binnen de ander-

halve meter.

Activiteiten
Vanaf 26 juni zijn er geen beperkingen meer 

aan het soort activiteiten dat wij mogen orga-

niseren. Dat betekent dat wij vanaf dan ook 

weer koren en zangers zullen uitnodigen. 

Ook is het vanaf volgende week, in overleg met 

de hoteldienst, weer mogelijk om verjaardagen 

en andere feestjes te vieren in onze zalen. 

Let op!: Bij alle activiteiten blijft de ander-

halvemetermaatregel van kracht.

Vervoersdienst
Vanaf 26 juni gaan onze HOZO-bussen weer vol-

op rijden! Wilt u komen eten of naar een van 

onze activiteiten? Reserveer een busrit via de 

receptie van Bloemswaard! 

In onze bussen is het dragen van een mondkapje 

verplicht, zowel voor de chauffeur als voor de 

passagiers.
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Kerkdiensten
Op dit moment zijn wij de noodzakelijke voor-

bereidingen aan het treffen om ook weer kerk-

diensten te kunnen organiseren. Zodra wij u 

deze weer kunnen aanbieden, informeren wij 

u daarover. 

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 als er niet voldoende 

afstand gehouden kan worden
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