Apeldoorn, 18 november 2020
Beste ouders en verwanten,
Gisteravond vertelde Mark Rutte in de persconferentie dat het aantal besmettingen daalt.
Dat is goed nieuws. Maar we zijn er nog niet, daarom wordt de gedeeltelijke lockdown
voortgezet. De meeste maatregelen blijven van kracht en er zijn enkele versoepelingen.
In deze brief informeren wij u onder meer over wat dit betekent voor De Passerel.
De actualiteit binnen De Passerel is dat we te maken hebben met besmettingen, maar
dat dit gelukkig nog niet tot een cluster van besmettingen heeft geleid. Dit is een beetje
geluk maar dit komt ook omdat we ons goed houden aan de hygiënemaatregelen en de
1.5 meter afstand. Dat is een compliment voor ons allemaal.
Het komt nu regelmatig voor dat cliënten en medewerkers in quarantaine moeten omdat
zij nauw contact hebben gehad met een besmet persoon. Na een besmetting moest zelfs
een hele locatie, die als één huishouding wordt beschouwd, in quarantaine. Gelukkig was
de quarantaineperiode van 10 dagen gisteren voorbij. Dit heeft veel impact gehad op
iedereen. Een pluim voor de cliënten en medewerkers die dit zo goed hebben doorstaan.
Vertaling maatregelen naar De Passerel
-Ontmoetingspunten
Publiek toegankelijke ruimtes mogen weer open. We zijn blij dat vanaf morgen de inloop
bij de Ontmoetingspunten weer mogelijk is. De Ontmoetingspunten waren voor
dagbesteding en op afspraak nog wel open.
-Bezoek op woonlocaties
Er geldt vanaf 19 november weer een maximum aantal bezoekers van 3 personen per
dag per cliënt. Het bezoek wordt in het eigen appartement ontvangen, niet in de
gemeenschappelijke ruimten.
-Groepen buiten
Er geldt vanaf 19 november weer een maximum aantal van 4 personen per groep als je
je buiten begeeft. Als sprake is van één huishouden dan mag iemand met meer personen
buiten zijn.
-Quarantaine
10 dagen quarantaine is vanaf 1 december hopelijk voor veel mensen niet meer nodig.
Als iemand dan in quarantaine moet wegens nauw contact met een besmet persoon, kan
diegene zich na 5 dagen laten testen zonder klachten. Bij een negatieve test kan de
quarantaine worden opgeheven. Dat is goed nieuws voor onze medewerkers, cliënten en
ouders en verwanten.
-Mondkapjes vanaf 1 december verplicht in publieke binnenruimten
Het kabinet gaat vanaf 1 december een mondkapje in publieke binnenruimtes verplichten
zoals winkels, bibliotheken en andere openbare gebouwen. Voor De Passerel geldt deze
verplichting voor De Buurtwinkel, Mode & Co Apeldoorn en Epe, het Atelier, de
Kruidentuin en de publieke ruimtes van de Ontmoetingspunten.
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Vragen over medische mondkapjes
Er zijn vragen van medewerkers gekomen over de veiligheid van onze medische
mondkapjes. Dit komt omdat de reguliere mondkapjes bij gebruik niet te onderscheiden
zijn van de medische mondkapjes. En in de laatste brief voor cliënten stond een foto van
een ander type medisch mondkapje. Dat zorgde voor verwarring.
Wij kunnen heel helder zijn over het antwoord. De medische mondkapjes die wij
gebruiken zijn veilig. Wij gebruiken medische mondkapje (type 2) conform de richtlijn
van de VGN. Alleen op de verpakking is te zien dat het om een medisch mondkapje
gaat. Uiteraard controleren wij dit voor de uitgifte.

We hopen u met deze brief weer goed op de hoogte te hebben gebracht over wat nu
actueel is. Bij vragen kunt u altijd terecht bij de begeleider.
We blijven er aan werken dat de kans op besmetting zo laag mogelijk blijft en hopen
voor onze cliënten, medewerkers en voor u als ouder/verwant dat dit binnen De Passerel
beperkt blijft. Bedankt voor u bijdrage om dit samen voor elkaar te krijgen. Samen
zetten we de schouders eronder!

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

Aukina de Bruin
Bestuurder
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