Apeldoorn, 22 december 2020
Beste ouders en verwanten,
De feestdagen staan voor de deur, hoe anders zullen we deze dagen vieren door het
coronavirus en de daarmee gepaarde lockdown. Toch hopen we dat het voor iedereen
gezellige en ontspannen dagen worden. In deze brief willen we u graag van een aantal
zaken op de hoogte brengen die op dit moment actueel zijn.
Besmettingen locaties
Op de woonlocaties Kristal en St. Maartensweg/Brinklaan was er sprake van geclusterde
besmettingen. Om die reden hebben we steeds om de paar dagen sneltesten laten
uitvoeren om goed zicht te houden op deze besmettingen. Gelukkig zijn er voor het
Kristal en de St. Maartensweg afgelopen maandag geen nieuwe besmettingen naar voren
gekomen. Zij kunnen gaan aftellen naar het uit quarantaine gaan. Helaas is er nog wel
een nieuwe besmetting op de Brinklaan geconstateerd, zodat daar nog langer met
quarantaine gewerkt moet worden. We wensen ze daarbij veel sterkte toe en blijven de
situatie volgen.
Update maatregelen naar De Passerel
In de vorige brief hebben we u uitgebreid ingelicht over alle maatregelen die van kracht
werden door de lockdown die op 14 december inging.
In die brief hebben we aangegeven dat we nog gingen onderzoeken of we de cliënten op
onze kwetsbare locaties (Kristal, Zonnesteen, Geode) ook naar de dagbesteding willen
laten gaan. In goed overleg met medewerkers en ouders/verwanten is besloten om ook
voor de cliënten van deze locaties dit te blijven doen en dat we dus de dagbesteding
vorm blijven geven binnen onze dagbestedingslocaties.
Het was ook nog niet helder of de scholen voor speciaal onderwijs in Apeldoorn
(Zonnehoek en Kroonpad) hun deuren na de kerstvakantie gingen sluiten.
Inmiddels is duidelijk geworden dat het Kroonpad na de kerstvakantie volledig open blijft
en de Zonnehoek alleen open blijft voor noodopvang aan kwetsbare leerlingen. Met onze
diensten zorg en onderwijs en de BSO sluiten we hierop aan.
Vaccineren
Inmiddels is bekend dat het vaccineren voor zorgmedewerkers start op 8 januari. Het
eerste vaccin is afgelopen maandag goedgekeurd door het Europees Medicijn Agentschap
(EMA). Het betreft hier het vaccin BioNTech/Pfizer.
Als eerste zijn de medewerkers binnen de verpleegtehuizen aan de beurt om zich te laten
vaccineren, daarna volgen de medewerkers uit de gehandicaptenzorg en dus ook van De
Passerel.
Medewerkers, stagiaires, leerlingen, ZZP’ers en uitzendkrachten boven de 18 jaar die
rechtstreeks contact hebben met cliënten zullen een uitnodiging ontvangen van ons om
zich te laten vaccineren. (Over vrijwilligers is nog geen duidelijkheid).
De vaccinatie zal dan op een centrale locatie plaatsvinden, uitgevoerd worden door de
GGD en is vrijwillig.
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Naast het vaccineren van zorgmedewerkers zal in het nieuwe jaar ook gestart worden
met het vaccineren van bewoners van verpleeghuizen en woonvormen voor mensen met
een verstandelijke beperking. Zij zullen het vaccin krijgen van Moderna. Dit vaccin moet
nog goedgekeurd worden door het EMA. Dit wordt medio januari verwacht.
De vaccinatie voor onze cliënten zal verzorgd worden door hun eigen huisartsen. De
uitnodiging voor deze vaccinatie zal dan ook door de huisarts worden gedaan. In het
geven van informatie over het vaccin en het vragen van toestemming aan u als u
wettelijk vertegenwoordiger bent zullen wij wel een rol in spelen.
We verwachten in januari meer informatie te krijgen en dan zullen we u uiteraard
hierover verder informeren.
Logeren
In de kerstvakantie zijn er cliënten die graag willen logeren bij familie. Dit is nog steeds
mogelijk al vragen we hierin wel terughoudendheid. Houd u bij het logeren zoveel
mogelijk de 1.5 meter afstand. Mocht een cliënt Corona gerelateerde klachten
ontwikkelen dan kan hij pas terugkeren naar de woonvoorziening als de klachten voorbij
zijn of als er een negatieve test is. Een cliënt kan niet terugkeren naar locatie zolang er
een bezoekverbod op locatie is. Dit is bijvoorbeeld het geval als de locatie door
besmettingen in quarantaine moet.
Tot slot
De eerste week met de verzwaarde maatregelen is voorbij. We hebben nog 4 weken te
gaan en hopen dat er snel minder besmettingen zijn binnen Nederland. We moeten het
nog een tijdje volhouden met elkaar. Veel sterkte daarbij en we hopen dat het
desondanks fijne kerstdagen worden en een mooi en gezellig oud en nieuw.
Wij hopen dat wij u met deze brief weer voldoende hebben geïnformeerd. Heeft u vragen
over deze brief dan kun u terecht bij uw begeleider.

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

Aukina de Bruin
Bestuurder
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