Apeldoorn, 27 mei 2020
Beste ouders en verwanten,
Vanaf 2 juni aanstaande gaan onze dagbestedingslocaties weer (gedeeltelijk) open
binnen de dan geldende richtlijnen. Wij zijn erg blij dat we weer kunnen starten en
cliënten mogen begroeten op de dagbestedingslocaties. Duidelijk is dat we niet terug
kunnen naar de situatie voordat we te maken kregen met corona. Een voorbeeld is dat
de richtlijn van 1,5 meter afstand maakt dat minder cliënten gebruik kunnen maken van
onze locaties. Hierin moeten we helaas keuzes maken, wij nemen u mee in onze
afwegingen hierin.
Onze afwegingen
Om de 1,5 meter afstand te kunnen houden, hebben we beperkt ruimte op onze
dagbestedingslocaties. De groepen waarmee we starten hebben we samengesteld op
basis van deze uitgangspunten en in onderstaande volgorde:
1) Cliënten die vanuit zwaarwegende zorginhoudelijke redenen nu al gebruik maken
van de noodopvang.
2) Cliënten die ambulant zelfstandig wonen of thuis wonen en nu geen enkele vorm
van dagbesteding hebben.
3) Cliënten van onze woonlocaties, met uitzondering van die locaties die als
kwetsbaar zijn aangemerkt.
4) Cliënten die bij andere zorgaanbieders wonen en baat hebben bij terugkeer naar
of dagbesteding.
Voor iedereen geldt ook de voorwaarde dat hij of zij zich aan de hygiënemaatregelen en
de 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden.
We hebben de brief voor uw zoon, dochter, broer, zus of verwant bijgevoegd. Deze
ontvangt hij/zij vandaag van de begeleider van de dagbesteding. Hierin staat of hij of zij
vanaf 2 juni weer kan starten.
Vervoer
Het groepsvervoer is nog een knelpunt omdat er nog geen landelijke richtlijn is. Zolang
deze nog niet bekend is, kunnen wij geen groepsvervoer aanbieden naar de
dagbestedingslocaties. Is uw zoon, dochter, broer, zus of verwant afhankelijk van
groepsvervoer, dan kan hij of zij helaas nu nog niet komen. Het is wel mogelijk om op de
fiets, lopend of met het openbaar vervoer te komen. Of, als u een gezamenlijke
huishouding heeft en er is plek, dat hij of zij door u gebracht en gehaald wordt, dan kan
hij of zij vanaf 2 juni wel naar de dagbesteding komen.
Richtlijnen dagbesteding
Op de dagbestedingslocaties houden de cliënten (en medewerkers) zich aan de geldende
richtlijnen:
 Je houdt je aan de hygiënemaatregelen: handen wassen, papieren zakdoekjes
gebruiken en hoesten en niezen in je elleboog.
 Je houdt 1,5 meter afstand van elkaar.
 Als je klachten hebt als: verkoudheid, niezen, hoesten, moeilijk ademen, koorts,
keelpijn dan kom je niet naar de dagbesteding en laat je je zo snel mogelijk
testen (vanaf 1 juni kan iedereen zich laten testen).

Dagbesteding op woonlocaties
We blijven dagbesteding bieden op de woonlocaties die als kwetsbare locatie zijn
aangemerkt. Deze onderverdeling kunt u terugvinden in de brieven aan u als ouders en
verwanten van 20 en 25 mei jl.
Tot slot
We werken in principe tot 1 september aanstaande op deze manier, tot die tijd bekijken
we minimaal elke maand of we hier iets in moeten of kunnen veranderen.
Het is een hele organisatie om iedereen op de goede plek te krijgen en om te werken in
nieuwe omstandigheden. Ook hierin trekken we graag weer samen met u op vanuit ons
gezamenlijk belang: het welzijn van uw zoon, dochter, broer, zus of verwant.
Heeft u vragen over uw specifieke situatie, dan kunt u deze stellen aan de persoonlijk
begeleider van de betreffende woon- of dagbestedingslocatie.
Met vriendelijke groet,
Namens alle leidinggevenden en de leden van ons interne crisisteam

Aukina de Bruin
Bestuurder
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