Apeldoorn, 25 juni 2020

Beste ouders en verwanten,
Gisteren was de voorlopig laatste persconferentie van de overheid t.a.v. de versoepeling
van de maatregelen. Veel versoepelingen waren al aangekondigd, maar ook was er
sprake van een aantal nieuwe. In het actieteam Corona hebben wij deze maatregelen
besproken en in deze brief informeren wij u over wat een aantal versoepelingen
betekenen voor De Passerel.
Bezoekregeling
Gisteren gaf Hugo de Jonge aan dat bezoek weer toegestaan is in alle verpleeghuizen
mits de 1.5 meter daarin geborgd kan worden. Binnen De Passerel geldt op dit moment
een verruimde bezoekregeling en een minimale bezoekregeling. Met name de minimale
bezoekregeling kent nog beperkingen in het bezoek aan onze cliënten. Omdat deze
bezoekregeling wel veel ruimte biedt aan bezoek, van toepassing is op onze kwetsbare
doelgroep en bij deze cliënten vaak niet de 1.5 meter regel gehandhaafd kan worden,
laten we op dit moment deze bezoekregeling onveranderd. Zoals afgesproken evalueren
we deze regelingen in de week van 6 juli en kijken we of er aanpassingen nodig zijn. Op
het moment dat er binnen de minimale bezoekregeling, door ouders en verwanten, de
komende weken nog grote knelpunten worden ervaren dan kan contact opgenomen
worden met de locatie om op individueel niveau te onderzoeken welke oplossingen er
zijn.
Werk en dagbesteding
Onze werk- en dagbestedingslocaties zijn inmiddels een aantal weken open voor onze
cliënten. Dat vraagt nog steeds aanpassingen, maar over het algemeen zijn wij erg
tevreden met hoe dit met ieders inzet, verloopt. Vanaf 1 juli is het de bedoeling dat wij al
onze cliënten, die dit weer willen en aankunnen, een vorm van dagbesteding bieden.
Voor een aantal cliënten is dit nog niet het geval. Op individueel niveau wordt binnen de
dagbestedingslocaties nu onderzocht wat er voor nodig is om dit ook voor deze cliënten
weer mogelijk te maken.
Vanaf 1 september hebben wij de wens om voor al onze cliënten het mogelijk te maken
om dagbesteding te krijgen op de locatie waar ze gebruik van maakten voor sluiting. Dat
moet dan, is de verwachting, nog steeds met inachtneming van de 1.5 meter. En dat
vraagt grote creativiteit in de vormgeving van de dagbesteding, het gebruikmaken van
de vierkante meters, de openingstijden en de inzet van medewerkers. De komende
maanden gaan we plannen ontwikkelen of en hoe dit weer mogelijk is. Op dit moment
werken wij aan een notitie die hiervoor richtlijnen geeft waarna vervolgens iedere locatie
tot eigen oplossingen kan komen om dit hopelijk weer mogelijk te maken.
Nieuwe richtlijnen vervoer
Vanaf 1 juli wordt de richtlijn voor het openbaar vervoer versoepeld. Alle zitplaatsen
mogen weer worden gebruikt. Een mondkapje blijft verplicht. Het is mogelijk dat dit
consequenties heeft voor de richtlijn groepsvervoer die wij nu hanteren. Wij houden dit in
de gaten en informeren u uiteraard zodra hier sprake van is.
Ook het vervoer in een personenauto is gewijzigd. Het is vanaf 1 juli mogelijk om samen
in een auto te reizen als je niet tot hetzelfde huishouden behoort. Dit is vanaf dat
moment ook van toepassing binnen De Passerel.

Aanpassing reanimatiebeleid
Het landelijk reanimatiebeleid is aangepast; mond op mond beademing is weer
toegestaan. Daarmee is dus het oude protocol weer van toepassing.

We hopen u met deze informatie weer voldoende op de hoogte te hebben gebracht en
wensen wij u, met de zomervakantie voor de deur, fijne, zonnige en gezonde (vakantie)
weken toe.
Met vriendelijke groet,
Namens alle leidinggevenden en de leden van ons interne actieteam Corona

Aukina de Bruin
Bestuurder

