Apeldoorn, 9 juli 2020

Beste ouders en verwanten,
In Nederland krijgen we Corona steeds meer onder controle. De overheid heeft daarom
de maatregelen flink versoepeld per 1 juli. Ook binnen De Passerel zijn er gelukkig al
lange tijd geen besmettingen meer vastgesteld. We moeten wel alert blijven. Om de
risico’s op besmetting te beperken is het belangrijk dat we ons houden aan de algemeen
geldende maatregelen.
In onze brief van 2 juli hebben wij aangegeven dat we vandaag de bezoekregelingen
zouden evalueren. In deze brief informeren wij u over de uitkomst hiervan.
Afspraken bezoek op locaties
De minimale - en verruimde bezoekregeling en eerdere afspraken vervallen per 10 juli,
wel blijven de algemene afspraken gelden voor bezoek;
 Kom niet op bezoek bij klachten bij cliënt of bezoeker.
 Houd 1,5 meter afstand.
 We houden ons aan de hygiënemaatregelen. Desinfecterende middelen zijn
beschikbaar op onze locaties.
Speciale aandacht vragen we hierbij voor cliënten die tot de kwetsbare doelgroep
behoren en/of die de 1.5 meter afstand niet kunnen bewaren. We blijven vragen om
terughoudend te zijn in het aantal bezoekers bij deze doelgroep en dit te beperken tot de
mensen die echt belangrijk zijn voor de cliënt. En we blijven terughoudendheid vragen
om het aantal situaties waarin deze cliënten zich begeven en de risico’s die dit kan
opleveren zo klein mogelijk te houden.
Als bijlage bij deze brief ontvangt u de afspraken voor bezoek op locaties.
Halen en brengen
Bij veel dagbestedingslocaties was het de gewoonte om bij het brengen of halen van
verwanten even binnen contact te hebben met een medewerker. Op een aantal locaties
leveren deze piekmomenten problemen op doordat de 1.5 meter afstand dan niet
bewaard kan worden. Waar zich dit voordoet zullen de locaties hierover afspraken maken
met ouders en verwanten.
Wilt u iets bespreken of vragen? Laat het even weten zodat er een afspraak met u
gemaakt kan worden op een minder druk tijdstip.
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
Aukina de Bruin
Bestuurder
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