Apeldoorn, 15 december 2020
Beste ouders en verwanten,
Mark Rutte heeft gisteren in zijn toespraak een harde lockdown aangekondigd omdat het
helaas niet goed gaat met het aantal besmettingen in Nederland. Er zijn ingrijpende
maatregelen aangekondigd tot en met 19 januari. Gelukkig heeft het kabinet geleerd van
de 1e golf Corona, o.a. dat het missen of aanpassen van dagbesteding achteruitgang,
eenzaamheid, stress en spanningen kan veroorzaken. De dagbesteding voor mensen met
een beperking blijft daarom open. Ook is er nu meer aandacht voor de opvang van
kwetsbare kinderen.
Gelukkig gaat voor de meesten het werk of de dagbesteding gewoon door, maar de
ingrijpende maatregelen zullen een effect op ons allen hebben in deze moeilijke weken.
Deze keer een lange brief. We willen u onder meer informeren over de besmettingen op
locaties, wat de maatregelen voor De Passerel betekenen en over wat we nu weten over
vaccineren.
Besmettingen locaties
Op de woonlocaties Kristal en St. Maartensweg waar sprake is van geclusterde
besmettingen is een aantal nieuwe besmettingen naar voren gekomen uit de sneltesten
die we hebben gedaan. De situatie op deze locaties is dus nog steeds heel spannend voor
onze cliënten, medewerkers en ouders en verwanten. Daarnaast zijn er ook andere
locaties waar besmettingen naar voren zijn gekomen, gelukkig is hier nog sprake van
geïsoleerde besmettingen. De dagbestedingslocatie het Matenveld blijft uit voorzorg deze
week nog gesloten.
We volgen de situatie nauwgezet en hopen dat het bij deze besmettingen blijft en dat het
verloop van de besmettingen mild zal zijn.
Vertaling maatregelen naar De Passerel
Dagbesteding
We zijn blij dat onze dagbestedingslocaties open kunnen blijven. Maar we weten ook dat
er een extra risico is op besmettingen door groepen bijeen te laten komen. We vragen
daarom een ieder extra aandacht te besteden aan de richtlijnen; 1.5 meter afstand
houden, het volgen van de hygiënemaatregelen en het eventuele gebruik van een
medisch mondkapje door medewerkers en cliënten. Het gebruik van een medisch
mondkapje is een eigen keuze.
Dagbesteding voor de kwetsbare locaties
Onze kwetsbare cliënten lopen een extra risico. Daarom gaan we deze week onderzoeken
wat we met de dagbesteding doen voor de cliënten op onze kwetsbare locaties (Kristal,
Zonnesteen, Geode). Ook voor deze groepen blijft de dagbesteding in ieder geval deze
week open. Dat geldt alleen niet voor de cliënten van het Kristal die in quarantaine zijn.
Op het Kristal wordt in ieder geval tot 28 december dagbesteding op de woning gegeven.
Ontmoetingsplekken
De ontmoetingsplekken blijven open voor dagbesteding en voor kwetsbare mensen uit de
buurt. Het dragen van een (niet medisch) mondkapje wordt verplicht, dus niet alleen bij
het verplaatsen binnen de ruimte maar ook als men zit.
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Onderwijs en kinderopvang
De scholen en de kinderopvang sluiten in Nederland behalve voor kinderen in een
kwetsbare positie en voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep. Voor De
Passerel betekent dit dat de Doggersbank gelukkig open kan blijven.
De scholen Kroonpad en Zonnehoek zijn zich aan het beraden of zij open gaan na de
kerstvakantie danwel noodopvang bieden. Wij wachten dit besluit af en zullen hier met
zorg in onderwijs en met de BSO op aansluiten. Wij informeren u hier zo snel mogelijk
over.
Ouders en verwanten kunnen uiteraard altijd zelf de keuze maken om hun kind/verwant
niet naar de dagbesteding of de opvang te laten gaan.
Logeeropvang
We blijven ook logeeropvang bieden.
Ambulante begeleiding
Het beleid blijft ongewijzigd, we blijven ambulante begeleiding thuis bieden, tenzij.
Vanuit de gedachtegang dat het ook hier om mensen gaat in een kwetsbare positie, voor
wie het contact heel belangrijk is.
Bezoek op woonlocaties
Het maximum aantal bezoekers gaat omlaag naar 2 personen per dag per cliënt, m.u.v.
24-25-26 december dan is het 3 bezoekers per dag. Het bezoek wordt in het eigen
appartement ontvangen, niet in de gemeenschappelijke ruimten. We vragen
terughoudendheid van u in het bezoeken van uw verwant.
Groepen buiten
Ook buiten geldt een maximum van 2 personen per groep, tenzij het om 1 huishouden
gaat.
Sluiting niet-essentiële winkels
De winkelfunctie van de Kruidentuin, Mode&Co en het Atelier gaat dicht. De Buurtwinkel
blijft als supermarkt open.
Thuiswerken voor de ondersteuning
Op basis van de oproep van het kabinet scherpen we de regels voor het thuiswerken aan.
Iedereen vanuit de ondersteunende afdelingen werkt thuis en alle vergaderingen en
bijeenkomsten vinden digitaal plaats. Het kantoor blijft open voor de cliënten die hier
dagbesteding hebben.
Vaccineren
Zoals Mark Rutte gisteren vertelde, er is licht aan het einde van de tunnel. In januari
start – naar alle waarschijnlijkheid – de vaccinatie tegen het coronavirus.
De vaccinatiestrategie in Nederland is gericht op het beschermen van de mensen die het
meest kwetsbaar zijn. We zijn blij dat de zorgmedewerkers in de gehandicaptenzorg in
de 2e ronde aan de beurt zijn, na de medewerkers in de verpleegtehuizen.
Zorgmedewerkers krijgen het vaccin van BioNTech/Pfizer aangeboden als dit eind
december door het Europees Medicijn Agentschap (EMA) wordt goedgekeurd.
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We gaan alvast in beeld brengen welke medewerkers prioriteit krijgen; medewerkers die
zelf kwetsbaar zijn evenals medewerkers die werken op kwetsbare locaties of locaties
met meerdere kwetsbare cliënten en medewerkers die werken op locaties waar de 1.5
meter niet gehandhaafd kan worden.
Parallel aan het vaccineren van zorgmedewerkers wordt zo snel mogelijk in het nieuwe
jaar gestart met het vaccineren van bewoners met een beperking.
Deze groepen krijgen het vaccin van Moderna aangeboden. Naar verwachting nemen
EMA en de Europese Commissie medio januari een besluit over toelating van dit vaccin.
Tot slot
Vijf weken tot en met 19 januari is een lange periode. We hopen dat er door deze
strenge maatregelen straks veel minder besmettingen zijn en dat we meer
bewegingsvrijheid krijgen.
Wij willen u weer bedanken voor de samenwerking in deze pittige tijd! Hou vol, samen
blijven we de schouders eronder zetten.
Bij vragen kunt u altijd terecht bij de begeleider.

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

Aukina de Bruin
Bestuurder

3

