
 

 

 
  

  
  

Onderwerp: Nieuwsbericht versoepelingen  
Aan: Cliënten/ bewoners en familie   
Datum: 15 april 2021 

Zoals eerder aangegeven versoepelen we bij Stichting Samen Zorgen de maatregelen in 
kleine stapjes, want het aantal besmettingen in de omgeving van onze locaties is op dit 
moment nog zeer hoog. Er worden scholen en sportverenigingen gesloten en iedereen 
wordt door burgemeesters aangeraden zich echt te houden aan de coronamaatregelen om 
erger te vorkomen. We lichten u in dit bericht graag toe waarom we stap voor stap 
versoepelen. 

 
Bezoekersregeling verruimd 
Vanaf donderdag 15 april gaan we de bezoekersregeling van Stichting Samen Zorgen 
verruimen. Er kunnen dan 2 personen tegelijk per dag op bezoek komen in het eigen 
appartement van de cliënt (en niet in de gemeenschappelijke ruimte). We kunnen dit doen 
omdat bijna 100% van de cliënten is gevaccineerd. Naast dat we erg blij dat we deze 
versoepelingen kunnen doorvoeren, blijven we waakzaam. De toegangsregistratie en 
handhygiëne bij de ingang zullen blijven gelden. 

Dragen van een mondneusmasker op de eigen kamer van een bewoners versoepeld. 
Vanaf morgen hoeft u op de kamer van de cliënt het mondneusmasker niet meer verplicht te 
dragen. Houdt u wel rekening met de 1,5 meter afstand als uzelf nog niet gevaccineerd bent. 
Voor alle gezamenlijke ruimtes op onze locaties blijft een mondneusmasker plicht gelden, 
alsmede het 1,5 meter afstand houden. 

Waarom verder versoepelen nog niet kan? 
We leggen u graag uit waarom wij dit stapsgewijs doen  

1. De besmettingen zijn nog steeds hoog. We zijn gevestigd in een gebied waar het 
aantal besmettingen nog steeds zeer hoog is! 

2. Het aantal patiënten in ziekenhuizen neemt nog steeds toe in plaats van af. 
3. Met de families waarvan de client alleen nog de 1e vaccinatie heeft ontvangen is 

overleg geweest over de bezoekafspraken.  
4. We hebben ook een maatschappelijke plicht  om het aantal besmettingen en zieken 

zo laag mogelijk te houden 

Zorg goed voor uzelf en anderen en blijf vooral gezond.  Mocht u nog vragen hebben neem 
gerust contact op.  U kunt contact opnemen via telefoonnummer (085) 0645877 of door het 
sturen van een e-mail naar: vragencorona@stgsamenzorgen.nl 
 
Met een vriendelijke groet,  
Crisisteam Corona    
Stichting Samen Zorgen   
 


