Apeldoorn, 2 juli 2020

Beste ouders en verwanten,
Vanaf 1 juli heeft het kabinet de coronamaatregelen verder verruimd. Dit heeft onder
meer gevolgen voor het vervoer naar de dagbesteding. In het actieteam Corona hebben
wij deze maatregelen besproken en in deze brief informeren wij u over wat dit betekent
voor De Passerel.
Dagbesteding
Het is onze doelstelling dat we vanaf 1 september onze cliënten voor het overgrote deel
weer dezelfde dagbesteding kunnen bieden als voor de sluiting, rekening houdend met
de 1.5 meter afstand en de geldende hygiënemaatregelen. De teams gaan voor 1
augustus een plan maken hoe dit op de dagbestedingslocaties gerealiseerd kan worden.
Dat vraagt grote creativiteit in de vormgeving van de dagbesteding, het gebruikmaken
van de vierkante meters, de openingstijden en de inzet van medewerkers.
Voor onze cliënten met een kwetsbare gezondheid geldt nog steeds dat we goed de
risico’s samen met u willen afwegen. Voor de locaties Zonnesteen, Geode A en B en
Kristal waar kwetsbare cliënten wonen, wordt samen met ouders en verwanten de
afgelopen periode geëvalueerd en de afweging gemaakt of terugkeer van de cliënten
naar de dagbestedingslocaties opweegt tegen de wellicht hogere risico’s op besmetting.
Voor de locaties Bloemenhof, St.Maartensweg/Brinklaan en Van Limburg Stirum
waar meer dan 30% van de cliënten tot de kwetsbare doelgroep behoort, wordt voor
deze cliënten op individuele basis de vraag beantwoord of terugkeer naar de
dagbestedingslocatie opweegt tegen de wellicht hogere risico’s op besmetting. Dit
uiteraard samen met betrokken ouders en verwanten van deze cliënten.
Voor 1 augustus willen we de invulling van de dagbesteding voor onze kwetsbare cliënten
helder hebben, zodat we hier voor 1 september op kunnen anticiperen.
Nieuwe richtlijnen vervoer
Sinds 1 juli is de richtlijn voor het openbaar vervoer versoepeld. Alle zitplaatsen mogen
weer worden gebruikt. Een mondkapje blijft verplicht. Het landelijke protocol veilig
zorgvervoer is hierop aangepast. Voor het groepsvervoer vanaf 1 juli betekent dit dat
cliënten die een mondkapje kunnen dragen met maximaal 8 personen in de bus vervoerd
kunnen worden. De cliënten voor wie het niet mogelijk is om een mondkapje te dragen
geldt de huidige richtlijn: zij kunnen zonder mondkapje vervoerd worden met maximaal 4
personen in de bus.
De dagbestedingslocaties gaan inventariseren welke cliënten wel en niet een mondkapje
kunnen dragen. Op basis van deze inventarisatie maakt de taxicentrale een nieuw
vervoersschema dat 13 juli start. U en/of uw verwant worden uiterlijk vrijdag 10 juli
geïnformeerd door de dagbestedingslocatie wat dit betekent.
Tot 13 juli geldt het huidige vervoersschema. Cliënten dragen tot deze datum alleen een
mondkapje als zij dit willen.
Helaas is er op 1 en 2 juli op diverse locaties veel onduidelijkheid geweest over het
dragen van een mondkapje in de bus naar de dagbesteding. De taxicentrale heeft alle
cliënten gevraagd een mondkapje te dragen op basis van de nieuwe landelijke richtlijn
openbaar vervoer, terwijl de richtlijn voor zorgvervoer nog niet bekend was. Dit heeft tot
onwenselijke situaties geleid. Uiteraard hebben wij hierover contact met de taxicentrale.
Wij hopen dat met deze brief het beleid helder is voor u.

Bezoekregeling
Het kabinet heeft de bezoekregeling per 1 juli verruimd. We merken dat er vragen zijn
over wat dit betekent voor de bezoekregelingen binnen De Passerel. Binnen De Passerel
was de verruimde bezoekregeling al passend binnen het landelijke beleid dat nu geldt per
1 juli. In de verruimde bezoekregeling waren al geen beperkingen meer in aantal
bezoekers, de duur en de keren dat een cliënt bezoek mag ontvangen. Wel moet de 1.5
meter richtlijn gehanteerd blijven en dat betekent dus bijvoorbeeld dat een cliënt in zijn
appartement niet meer dan drie bezoekers kan ontvangen. Binnen de minimale
bezoekregeling zijn nog wel beperkingen van toepassing, voornamelijk omdat het hier
gaat om een kwetsbare doelgroep die vaak niet de 1.5 meter richtlijn in acht kan nemen.
Ook die is dus nog passend. Eerder hebben we al aangegeven dat mocht dit in
individuele situaties niet het geval zijn dat dan contact opgenomen kan worden met de
locatie. Op 9 juli gaan we opnieuw de bezoekregeling evalueren en kijken we of we of de
minimale bezoekregeling kunnen verruimen. We zullen medewerkers en ouders en
verwanten hier dezelfde dag over informeren.
We hopen u met deze informatie weer voldoende op de hoogte te hebben gebracht.
Met vriendelijke groet,
Namens alle leidinggevenden en de leden van ons interne actieteam Corona
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Bestuurder

