Apeldoorn, 19 augustus 2020
Beste ouders en verwanten,

Na een aantal weken met weinig nieuws over de maatregelen t.a.v. Corona, vandaag
weer een brief met nieuwe informatie.
In juli schreven we nog dat we in Nederland Corona steeds meer onder controle krijgen
en om die reden veel maatregelen versoepeld zijn, ook binnen De Passerel. Inmiddels
zijn we weer een nieuwe fase ingegaan voor wat betreft de Coronabesmettingen. Die
nemen landelijk gezien toe. De persconferentie die gisteren is gehouden heeft dat ook
duidelijk gemaakt.
Gelukkig zijn er nog geen besmettingen binnen De Passerel en dat willen we natuurlijk
graag zo houden. Daarom in deze brief informatie over hoe we binnen De Passerel om
willen gaan met de maatregelen die gisteren zijn aangekondigd door de overheid.
Daarnaast willen we u graag informeren over de stand van zaken t.a.v. de dagbesteding
vanaf 1 september.
Terugkeer uit een risicogebied/-land
Nu we nog midden in vakantietijd zitten, zijn er veel Nederlanders die binnen of buiten
Nederland op vakantie gaan. Dat is wellicht ook bij u het geval. Voor het buitenland geldt
dat landen of gebieden waar een verhoogd risico is op Covid 19 het label oranje of rood
krijgen. Reizigers die terugkeren uit deze landen wordt geadviseerd om 10 dagen in
quarantaine te gaan.
Binnen De Passerel hanteren we dit advies ook. Dat betekent dat als een medewerker in
een land of gebied is geweest waar code oranje of rood geldt zij 10 dagen in quarantaine
gaan. Alleen in heel uitzonderlijke situaties, als de continuïteit van de zorg een risico is,
kunnen we hiervan wijken. Wij vragen ook aan u als ouder en verwant om bij terugkeer
uit een land met code oranje of rood, 10 dagen in quarantaine te gaan en in geen geval
de locatie van uw verwant te bezoeken. Overigens geldt dit laatste ook als u om andere
redenen in quarantaine gaat.
Bijeenkomsten
Begin juli, op het moment dat het aantal Coronabesmettingen in Nederland sterk was
teruggedrongen, zijn er diverse live bijeenkomsten en vergaderingen gepland in de
komende maanden. Nu de besmettingen en dus de risico’s toenemen in Nederland
hebben we opnieuw kritisch gekeken naar deze bijeenkomsten. Ons uitgangspunt is
voorlopig dat overleggen zoveel mogelijk online plaatsvinden, tenzij er belangrijke
redenen zijn om het live te doen.
Bovenstaand uitgangspunt betekent dat de evaluatie over de aanpak van de crisis met
medewerkers, ouders en cliënten niet live maar telefonisch zal plaatsvinden. De ouders
en verwanten die zich hebben aangemeld voor de bijeenkomst op 27 augustus zullen op
hetzelfde tijdstip (tussen 19.30 en 21.30) gebeld worden met de vraag om hun feedback
te geven. We zullen hierover nog een bericht aan de deelnemers sturen.
De overheid adviseert om in de privésfeer maximaal 6 bezoekers tegelijkertijd te
ontvangen met inachtneming van de 1.5 meter. Dit betekent voor onze locaties dat
bijeenkomsten met cliënten en ouders/verwanten ook onder deze beperkingen vallen.
We begrijpen dat dit vervelend kan zijn, zeker als er bijvoorbeeld een verjaardag staat
gepland waar een ieder zich op verheugt. Maar wij vinden het noodzakelijk om ook op
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locaties ons aan deze richtlijn te houden.
Dagbesteding vanaf 1 september
We zijn heel blij dat het is gelukt om de dagbestedingslocaties coronaproof te maken
zodat we iedereen (die dit weer wil en kan) met inachtneming van de 1.5 meter, veilig
dagbesteding kunnen bieden vanaf 1 september. Om dit mogelijk te maken zal de
dagbesteding niet altijd zijn zoals het was. Denkt u bijvoorbeeld aan een andere
groepssamenstelling, andere benutting van de vierkante meters, andere looproutes etc.
We zijn de medewerkers die de plannen hiervoor hebben uitgewerkt midden in de
vakantieperiode veel dank verschuldigd dat zij dit mogelijk hebben gemaakt.
Ouders/verwanten zijn of worden voor 1 september door de begeleiders geïnformeerd
over de dagbesteding en het vervoer voor hun verwant.
Dat iedereen straks weer naar de dagbesteding kan betekent dat vanaf 1 september de
dagbesteding op de woonlocaties stopt. Een mooie bijvangst van deze dagbesteding op
woonlocaties is dat de verbinding en samenwerking tussen medewerkers van wonen en
dagbesteding is toegenomen. Zij hebben letterlijk een kijkje in elkaars keuken kunnen
nemen.

Tot slot
De recente ontwikkelingen in Nederland maakt dat we opnieuw scherp moeten zijn op de
maatregelen en de hygiëneregels en ons hier allen goed aan moeten houden. Dat kan
alleen als we dit als medewerkers, ouders/verwanten en cliënten met elkaar doen, hoe
lastig dit soms ook is. Laten we samen de schouders eronder blijven zetten, zodat de
kans op een besmetting zo laag mogelijk blijft.
Vanuit De Passerel blijven we de actuele ontwikkelingen en maatregelen volgen, landelijk
maar ook lokaal. Indien er landelijk of lokaal maatregelen worden afgekondigd, zullen we
deze zo snel als mogelijk vertalen naar de situatie binnen De Passerel en u daar uiteraard
van op de hoogte houden.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u daarvoor natuurlijk altijd terecht bij de
begeleiders op locatie.

Met vriendelijke groet,
Namens alle leidinggevenden en de leden van ons interne actieteam Corona
Aukina de Bruin
Bestuurder
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