
 
 
 

  
  
 
  

  
Onderwerp: Nieuwsbericht aanscherping maatregelen en vaccinaties 
Aan: Bewoners en familie   
Datum: 22 januari 2021 

 
Naar aanleiding van de laatste persconferentie van premier Rutte en Minister de Jonge van 
afgelopen woensdag 20 januari jl., waarin is aangekondigd dat er helaas weer verscherpte 
maatregelen worden ingesteld, willen wij u informeren over de gevolgen voor onze cliënten 
en u als familie.  
  
Familie op bezoek   
Voor de bezoekregeling hebben de verscherpingen tot gevolg dat vanaf 20 januari 2021 het 
aantal bezoekers per dag per cliënt teruggebracht moet worden naar maximaal 1 persoon.   
Deze afspraken gelden in ieder geval tot er weer landelijk veranderingen zullen komen en 
indien er geen sprake is van een (vermoeden van) besmetting.  
Wij blijven de landelijke richtlijnen van het RIVM volgen.  
 
 
Vaccinaties van onze cliënten en bewoners  
Uiteraard zijn wij ons aan het voorbereiden voor het vaccineren van al onze clienten en 
bewoners. De informatie hierover loopt via de clienten zelf of de wettelijke 
vertegenwoordigers persoonlijk. 
  
 
Hygiëneregels bij bezoek van onze locaties  
We blijven u met klem vragen om de hygiëne voorschriften zoals hieronder vermeld strikt te 
blijven opvolgen in ons aller belang:  

• Altijd handen wassen bij binnenkomst  
• Mondneusmasker op de goede manier opzetten en niet meer aan het gezicht 

zitten.    
• Kom alléén op bezoek als u vrij bent van koorts, verkoudheid en luchtwegklachten 

(hoesten, kortademigheid). We hopen van harte dat u zich realiseert dat door het 
niet in acht nemen hiervan niet alleen uw naaste, maar óók de overige 
cliënten/bewoners van de afdeling en onze medewerkers een reëel risico lopen.     

• Registratie bij bezoek blijft van kracht, zodat bron- en contactonderzoek mogelijk is, 
evenals het opnemen van de temperatuur     

• Bent u in de afgelopen 10 dagen in het buitenland geweest?     
• Nee → Verder geen actie Ja → Bent u in een oranje of rood gebied geweest? Dan 

mag u als bezoeker niet naar binnen. 
 
Wij hopen u hiermee weer voldoende te hebben kunnen informeren. 

 
Crisisteam Corona    
Stichting Samen Zorgen   
  
 


