
 

Beste ouder/verwant/cliëntvertegenwoordiger, 

De afgelopen dagen zijn er veel besmettingen vastgesteld in de gemeente Goes. Dit is volgens de 

GGD verontrustend omdat niet alle besmettingen te herleiden zijn naar een bron en er ook 

zorgmedewerkers besmet zijn.  

Om verdere verspreiding te beperken en om de kwetsbare bewoners in zorginstellingen zo goed 

mogelijk te beschermen, zijn voor de provincie Zeeland strengere maatregelen rondom corona 

afgesproken. De in Zeeland geldende nieuwe afspraken zijn gemaakt door de GGD in overleg met 

het RIVM. Sommige aanpassingen van de maatregelen gelden voor heel Zeeland, andere alleen 

voor de gemeente Goes.  

 

➔ Uitbreiding maatregelen voor de hele provincie Zeeland 

Beleid bij een positief geteste zorgmedewerker of cliënt 

Als er een zorgmedewerker of cliënt van een woning positief getest wordt, dienen alle cliënten en 

medewerkers van die woning getest te worden. Dit geldt ook wanneer zij geen klachten hebben. 

Als de positief geteste persoon die dag op de dagbesteding is geweest, dienen alle cliënten en 

medewerkers die daar geweest zijn, getest te worden. Het doel van dit beleid is om eventuele 

verdere verspreiding vroegtijdig op te kunnen sporen.  

 

➔ Uitbreiding maatregelen specifiek voor de gemeente Goes ( dit betreft alle Zuidwester 

locaties in Zeeland behalve de Boogstraat te ’s Heer Arendskerke)  

Preventief gebruik niet-medisch mondmasker 

Iedereen (buiten de bewoners zelf) die een woning van Zuidwester in gemeente Goes binnen 

gaat, dient preventief een niet-medisch mondmasker te dragen. Dit geldt voor medewerkers, 

schoonmakers en ander bezoek. De bewoners zelf hoeven geen mondmasker te dragen.  

Als u op bezoek wilt bij uw naaste, dient u dus een niet-medisch mondmasker te dragen. U dient 

deze zelf mee te nemen. Het bezoek- en verlofregeling blijft verder ongewijzigd. Op onze speciale 

corona pagina leest u hier meer over.  

https://www.zuidwester.org/coronavirus


 

Door het dragen van een mondmasker wordt de overdracht voorkomen in de periode voordat de 

klachten zichtbaar zijn. Het is belangrijk dat de maskers tussentijds niet op- en afgezet worden en 

dat de buitenkant van het masker niet wordt aangeraakt door handen of oppervlakken. 

Uitbreiding quarantainemaatregel voor huisgenoten van nauwe contacten 

Daarnaast wordt de quarantainemaatregel uitgebreid. Voor iedereen geldt dat wanneer een nauw 

contact* positief is getest, diegene 14 dagen in quarantaine dient te verblijven.   

Als de besmetting (volgens het contactonderzoek van de GGD) verband houdt met de vele 

besmettingen in de gemeente Goes, dan geldt de quarantaine ook voor de huisgenoten van dit 

nauwe contact. 

*Nauwe contacten zijn: 

1. Huisgenoten die in dezelfde woonomgeving leven en langdurig op minder dan 1,5 meter 

afstand contact hebben. 

2. Personen die langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand contact hadden. 

3. Personen waarmee een hoogrisicoblootstelling was van korter dan 15 minuten (bijvoorbeeld 

in het gezicht hoesten, of direct fysiek contact zoals zoenen). 

Huishoudcontacten van een bevestigde patiënt mogen niet werken in de zorg 

Voor heel Nederland geldt dat iemand uit het huishouden van een bevestigde patiënt, niet mag 

werken in de zorg. In uitzonderingssituaties, zoals dreigende krapte in personele bezetting, kan 

hiervan afgeweken worden.  

Voor de gemeente Goes geldt nu dat er geen gebruik meer kan worden gemaakt van deze 

uitzonderingsregel. Als een huisgenoot van een medewerker positief is getest, dan mag de 

medewerker niet meer werken gedurende 14 dagen vanaf het laatste moment van contact.  

Uiteraard doen wij ons uiterste best om de bezetting op de woning zo stabiel en volledig mogelijk 

te houden.  

Rest mij u te bedanken voor uw begrip en geduld in deze lastige periode. Heeft u vragen over 

deze brief? Stel ze gerust aan de zorgmanager. 

Met vriendelijke groet,  

Angélique Koevoets  
Raad van Bestuur 


