Apeldoorn, 5 juni 2020
Beste ouders en verwanten,
Een belangrijk onderwerp in de persconferentie gisteren was of we op vakantie kunnen
deze zomer. We zijn bijgepraat over wat er wel en niet mogelijk is en wat verstandig is
om te doen. Het wordt in ieder geval een andere vakantie dan normaal, niet zo
onbezorgd als andere jaren. Daarbij zal de een niet kunnen wachten om de koffers te
pakken en zal de ander liever thuis blijven deze zomer. U zult hier vast ook over
nadenken.
In deze brief willen wij u informeren over de richtlijn die geldt voor cliënten die op
vakantie willen gaan. Daarbij staat, zoals bij al onze afwegingen, de gezondheid (het
beperken van de risico’s op besmetting) en het welzijn van onze cliënten centraal.
Richtlijn vakantie voor cliënten
De uitgangspunten voor de richtlijn vakantie zijn dezelfde als van de bezoekregeling. De
bezoekregeling is namelijk gebaseerd op de factoren of de cliënt behoort tot de
kwetsbare doelgroep en of de cliënt zich voldoende kan houden aan de hygiënemaatregelen en de 1,5 meter afstand.
Cliënten die op vakantie kunnen gaan
De cliënten voor wie de verruimde bezoekregeling geldt, mogen ook op vakantie gaan.
Zij behoren immers niet tot de kwetsbare doelgroep en zij kunnen zich houden aan de
maatregelen. Als cliënten op vakantie gaan met mensen die niet tot hetzelfde huishouden
behoren dan geldt de richtlijn van 1,5 meter afstand en het gebruik maken van
gescheiden sanitair. Voor vakantie naar het buitenland gelden de richtlijnen en adviezen
van de overheid. Waarbij de oproep is aan u en uw verwant om goed na te denken over
de risico’s die een vakantie met zich meebrengt.
Cliënten die niet op vakantie kunnen gaan
De cliënten voor wie de minimale bezoekregeling geldt, kunnen niet op vakantie gaan.
Cliënten met een kwetsbare gezondheid lopen een veel groter risico dan andere cliënten.
Wij realiseren ons dat dit voor een aantal cliënten en ouders/verwanten een moeilijke
boodschap kan zijn. Misschien verheugde u zich er al op om samen met uw verwant weer
meer tijd samen door te brengen. Wij hopen toch dat u zich kan vinden in onze
afwegingen.
Evaluatie bezoekregeling
In de week van 15 juni gaan we de bezoekregeling evalueren. We bekijken of de
bezoekregeling goed verloopt en of er aanpassingen nodig zijn. Daar zullen we
vervolgens uiteraard over communiceren naar u. De richtlijn voor de vakantie geldt tot
dit moment.
Als u vragen heeft naar aanleiding van deze brief, dan kunt u deze stellen aan de
persoonlijk begeleider van de locatie.
Met vriendelijke groet,
Namens alle leidinggevenden en de leden van ons interne crisisteam
Aukina de Bruin
Bestuurder

