Apeldoorn, 9 december 2020
Beste ouders en verwanten,
Het gaat helaas niet goed met het aantal besmettingen in Nederland. Dat werd nog eens
bevestigd door Mark Rutte en Hugo de Jonge in de persconferentie gisteren. Ook binnen
De Passerel hebben we met besmettingen te maken. In deze brief willen wij u informeren
over deze situatie en over het vaccinatiebeleid.
Maatregelen
De landelijke maatregelen blijven onverminderd van kracht. Dit betekent ook voor De
Passerel dat er geen verandering komt in wat er kan en mag. Iedereen snakt naar
perspectief, naar meer bewegingsvrijheid en naar de feestdagen vieren met familie en
vrienden. Dat is nog steeds maar beperkt mogelijk. Gisteren werd in de persconferentie
benadrukt hoe belangrijk het is dat we ons allemaal blijven houden aan de richtlijnen,
ook al worden we een beetje coronamoe. Alleen dan kunnen we samen het aantal
besmettingen omlaag krijgen. Dus laten we ons allen aan de richtlijnen houden en hier
alert op blijven.
Besmettingen binnen de Passerel
Kristal
Helaas hebben wij nu te maken met een clustering van besmettingen binnen onze
woonlocatie het Kristal in Apeldoorn. Meerdere cliënten zijn positief getest. Hier wonen
oudere, kwetsbare cliënten. Een locatie waarvan je hoopt dat het virus niet binnen komt.
De betrokken ouders en verwanten zijn op de hoogte gesteld.
We doen er alles aan om de besmettingen verder te beperken. Het Kristal is aangemerkt
als één huishouden en dat betekent dat alle cliënten in quarantaine zijn en dus thuis
blijven van werk en dagbesteding. En er geldt een bezoekverbod. Ook medewerkers die
nauw contact zijn, zitten in quarantaine. De cliënten die positief zijn, zitten in isolatie in
hun appartement, de overige cliënten worden ook zoveel mogelijk in hun appartement
begeleid en de sociale contacten worden beperkt.
Gisteren zijn alle cliënten en medewerkers die geen klachten hebben met een sneltest
getest, zodat we snel duidelijkheid kregen of er nieuwe besmettingen waren.
Matenveld
Een aantal positief geteste cliënten van het Kristal krijgt dagbesteding op het Matenveld
in Apeldoorn. De kans is reëel dat de besmetting daar ook heeft plaatsgevonden. Vorige
week waren er ook een aantal besmettingen op het Matenveld. Die leken toen geen link
met elkaar te hebben. Omdat de recente besmettingen wel aan elkaar gelinkt zijn en alle
vier groepen nu indirect of rechtstreeks te maken hebben met een besmetting, hebben
we besloten om het Matenveld deze week te sluiten. Een ingrijpende beslissing voor alle
betrokkenen, maar we willen de kans op meer besmettingen zoveel mogelijk beperken.
Vrijdag a.s. nemen we het besluit of het Matenveld langer sluit.
St. Maartensweg
Ook op de woonlocatie St. Maartensweg in Epe hebben we te maken met een cluster van
besmettingen. De betrokken ouders en verwanten zijn op de hoogte gesteld.
St. Maartensweg wordt als één huishouden aangemerkt en voor deze locatie gelden
dezelfde maatregelen als voor het Kristal. Ook de locatie Brinklaan is uit voorzorg in
quarantaine gegaan, hier hebben zich nog geen besmettingen voorgedaan.
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Om snel eventuele nieuwe besmettingen op te sporen, gaan we cliënten en medewerkers
van de St. Maartensweg preventief testen met een sneltest.
Zorgmedewerkers als eerste gevaccineerd
Als alles goed gaat, beschikt Nederland begin januari over genoeg vaccins om te starten
met vaccineren. Zorgmedewerkers krijgen voorrang omdat het vaccin dat vanaf januari
beschikbaar is, alleen geschikt is voor grootschalige vaccinatie op centrale locaties. Voor
vaccinatie binnen zorginstellingen is het daarom minder geschikt. Er wordt toegewerkt
naar centrale vaccinatielocaties waar medewerkers in januari naar toe kunnen om zich te
laten vaccineren. We zijn blij dat zorgmedewerkers voorrang krijgen bij de vaccinatie.
Hierdoor kunnen we bijdragen aan de kwaliteit van onze zorg en de veiligheid van onze
cliënten en medewerkers.
We houden de informatievoorziening goed in de gaten en informeren u zodra er meer
bekend is.

Deze intensieve en spannende tijd vraagt veel van ons allemaal, van u als
ouder/verwant, van onze cliënten en van onze medewerkers. We zijn dankbaar en blij
dat de teams telkens een moeilijke situatie als veel besmettingen en zelfs een sluiting
van een locatie zo adequaat, flexibel en met veel betrokkenheid oppakken.
Wij hopen dat wij u met deze brief weer voldoende hebben geïnformeerd. Heeft u vragen
over deze brief dan kunt u deze stellen aan de begeleiders op de locatie.
Wij willen u weer hartelijk danken voor de samenwerking.

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

Aukina de Bruin
Bestuurder
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