
Update

Op 2 november heeft het kabinet opnieuw een 

persconferentie gegeven. Omdat de besmet-

tingscijfers oplopen, is er een verscherping van 

de coronamaatregelen aangekondigd. 

Ondanks de hoge vaccinatiegraad wordt er ook 

bij ons zo nu en dan een bewoner of medewer-

ker positief op het coronavirus getest. Dat be-

tekent dat ook wij extra maatregelen moeten 

nemen.

Bewoners
Om onze bewoners zo min mogelijk te belasten, 

willen wij hen niet verplichten om in de algeme-

ne ruimten en op de gangen een mondkapje te 

dragen. Uiteraard mogen zij dat wel. Wel vragen 

wij iedereen elkaar de ruimte te geven.

Nieuwe bewoners
Nieuwe bewoners die niet zijn gevaccineerd, 

hoeven na hun verhuizing naar een van onze 

woonzorgcentra niet standaard in quarantaine. 

Of quarantaine noodzakelijk is, wordt per indi-

viduele situatie beoordeeld. Op verzoek van de 

bewoner of zijn/haar vertegenwoordiger kunnen 

wij wel zorgen voor een vaccinatie of coronatest 

voor de bewoner.

Dagcentra
Onze cliënten van de dagcentra dragen een 

mondkapje tijdens het vervoer (net als de 

chauffeur) van en naar het dagcentrum en bij 

binnenkomst in onze woonzorgcentra. Op het 

dagcentrum zelf mogen zij het mondkapje 

afdoen.

Medewerkers
Al onze medewerkers, zowel binnen onze woon-

zorgcentra als in de thuiszorg, zijn met onmid-

dellijke ingang verplicht tijdens hun werk een 

mondkapje te dragen. Medewerkers mogen het 

mondkapje alleen afdoen als zij zitten én zich 

op anderhalve meter afstand van anderen be-

vinden. Daarnaast zijn onze medewerkers nog 

steeds verplicht – uiteraard voor zover mogelijk 

– anderhalve meter afstand te houden tot cliën-

ten, collega’s en bezoekers.

Bezoek
Vanaf 6 november moeten bezoekers weer een 

mondkapje dragen als zij zich door onze woon-

zorgcentra bewegen. Daarnaast vragen wij 

bezoekers elkaar de ruimte te geven en vol-

doende afstand te houden tot onze medewer-

kers.

Voor toegang tot onze woonzorgcentra hoeven  

bezoekers geen QR-code of testbewijs te laten 

zien. 

Quarantaine en isolatie
Als een bewoner wordt getest en in quarantaine 

zit, is bezoek niet mogelijk zolang de uitslag van 

de test niet bekend is. Is de uitslag positief en 

moet de bewoner in isolatie, dan is – in overleg 

met een van onze verpleegkundigen - beperkt 

bezoek mogelijk. De bezoeker moet dan wel de 

noodzakelijke beschermende middelen dragen.
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Activiteiten en restaurants
Alle geplande activiteiten gaan vooralsnog ge-

woon door. Ook onze restaurants blijven open 

voor bezoekers van buitenaf. Bij de zaalindeling 

en tafelschikking geven wij iedereen zo veel 

mogelijk ruimte en proberen wij bewoners en 

bezoekers van elkaar gescheiden te houden. 

Voor deelname aan activiteiten of bezoek aan 

onze restaurants is het tonen van een QR-code 

of testbewijs niet nodig.

Vaccinatie
Tijdens de persconferentie is aangekondigd dat 

mensen van tachtig jaar en ouder een derde 

vaccinatie kunnen krijgen. Vanaf wanneer dat 

mogelijk is en op welke manier is nog niet 

bekend. Zodra daarover meer duidelijk is, 

informeren wij u nader. 

Tot slot
Uiteraard vindt niemand het leuk dat de maat-

regelen weer worden aangescherpt. Dat geldt 

ook voor ons. Door het oplopende aantal be-

smettingen, ook onder gevaccineerde bewoners 

en medewerkers, zien wij er echter wel de 

noodzaak van in. 

Gezien de kwetsbaarheid van onze doelgroep 

adviseren wij iedereen die met onze cliënten in 

contact komt zich te laten vaccineren, bij 

klachten (ook na vaccinatie) thuis te blijven en 

zich te laten testen. Alleen zo kunnen wij de 

risico’s zo veel mogelijk beperken!

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

❖ Draag een mondkapje in openbare 

ruimten

❖ Geef elkaar de ruimte!
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