Apeldoorn, 1 april 2020

Beste ouders en verwanten,

Gisteravond werd tijdens de persconferentie van onze premier en minister van
Volksgezondheid duidelijk dat de maatregelen, die nu gelden om het coronavirus te
bestrijden in Nederland, verlengd zijn tot en met 28 april. Als Passerel volgen wij dit
landelijke beleid.
Deze verlenging heeft grote gevolgen voor u, uw zoon of dochter en verwanten. We
moeten immers de ingrijpende maatregelen die we getroffen hebben zoals het sluiten
van onze dagbestedingslocaties en de bezoekregeling verlengen. Met als gevolg dat uw
kind/verwant nog langer thuis opgevangen moet worden of dat u uw kind/verwant niet
kan bezoeken binnen de woonlocatie. Mochten deze maatregelen leiden tot grote
zorginhoudelijke consequenties voor uw verwant, dan kunt u hierover altijd contact
opnemen met de begeleiding.
In deze brief informeren wij u over de maatregelen die binnen De Passerel worden
verlengd en over een aantal andere actuele zaken.
Welke maatregelen binnen De Passerel worden verlengd tot en met 28 april?


Deze locaties blijven gesloten t/m 28 april:
Vroeghulpcentrum Doggersbank*, Zorg in onderwijs, Aventurijn (Tiener BSO en
Zaterdagopvang) en Logeeropvang.
Dagbestedingslocaties (De Buurtwinkel blijft wel open)
Ontmoetingspunten
Het Oude Kantongerecht
* De Doggersbank volgt de periode van schoolvakantie en blijft gesloten tot en met 3 mei.



De dagbesteding blijven we vormgeven op de woonlocaties.



Wij blijven ambulante begeleiding bieden conform de geldende richtlijn zoals
eerder gecommuniceerd.



Onze medewerkers van de ondersteunende diensten werken zoveel mogelijk
thuis, ons Centraal kantoor blijft geopend.



Alle bijeenkomsten en scholingen gaan niet door tot 1 juni.



We houden, daar waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar.



De richtlijn voor bezoek op locaties ‘Nee, tenzij’ wordt verlengd.

De geldende richtlijn voor bezoek op locaties
Het uitgangspunt voor bezoek binnen alle locaties binnen De Passerel is: Nee, tenzij.
Voor alle locaties geldt dat er in principe geen bezoek meer mogelijk is. De ‘tenzij’ houdt
in dat er voor een aantal cliënten een uitzondering gemaakt kan worden. Deze
uitzondering betekent dat er alleen bezoek mogelijk is, als dit van essentieel belang is
voor uw zoon, dochter of familielid en er dus zwaarwegende zorginhoudelijke redenen

zijn om dit toe te staan. Of er sprake is van deze uitzondering is inmiddels met u
besproken en blijft ook nu van kracht. Mocht er op aanwijzing van het ROAZ, GGD of
GHOR aanscherping van het beleid nodig zijn, zoals in Brabant het geval is, dan zullen
wij hierover communiceren.
Genoemde bezoekregeling is van toepassing zolang er geen sprake is van een
coronabesmetting op de locatie (vastgesteld door een huisarts/specialist).
Wat als er een coronabesmetting is vastgesteld op de woonlocatie van uw zoon,
dochter of familielid?
Wanneer dit het geval is, dan wordt u hier persoonlijk over geïnformeerd. De cliënt bij
wie de besmetting is vastgesteld door de huisarts/specialist zal op de eigen kamer of
appartement verzorgd worden. Onze medewerkers volgen hiervoor de geldende
richtlijnen van het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.
Inrichting quarantaine afdeling
Zoals wij u hebben laten weten wordt er in een van de ruimten van ons dagcentrum de
Baskuul een quarantaine (cohort) verpleegafdeling ingericht. Cliënten van de Baskuul die
in deze tijd om zorginhoudelijke redenen gebruik maken van noodopvang in
dagbesteding krijgen dit binnen ons dagcentrum Het Matenveld.
Testen van zorgmedewerkers en cliënten
U heeft tijdens de persconferentie ook kunnen horen dat het testen op het coronavirus
wordt uitgebreid voor zorgmedewerkers. Hoe dit precies vorm krijgt, wordt op dit
moment uitgewerkt door onze brancheorganisatie VGN. Wij verwachten uiterlijk begin
volgende week de afspraken hierover met u te kunnen delen.
Tot die tijd blijft het huidige testbeleid van kracht dat er alleen wordt getest bij een
vermoeden van corona als er sprake is van een cliënt met een kwetsbare gezondheid.
Wie tot deze kwetsbare doelgroep behoort is door de RIVM beschreven. De
huisarts/specialist stelt uiteindelijk vast of iemand inderdaad tot deze kwetsbare
doelgroep behoort.
U vindt deze brief en de voorgaande brieven over de ontwikkelingen rondom het
coronavirus ook in het menu Actueel van onze website. Heeft u vragen, dan kunt u deze
het beste stellen aan de begeleiders of aan de leidinggevende van de betreffende locatie.
Voor nu wil ik u bedanken voor uw steun en goede samenwerking met onze
medewerkers. Wij wensen u veel kracht toe in deze onrustige tijden en houden u
vanzelfsprekend op de hoogte.
Met vriendelijke groet,
Aukina de Bruin
Bestuurder

