Apeldoorn, 9 juni 2021
Beste ouders en verwanten,
Gelukkig zet de daling van het aantal besmettingen door en kunnen we steeds meer. We
zijn blij dat de Ontmoetingspunten in Apeldoorn weer volledig open kunnen.
Deze keer een korte brief waarin wij u willen informeren over een aantal onderwerpen
die actueel zijn.
Vaccinatie thuiswonende cliënten
We hebben van de VGN duidelijkheid gekregen over wie valt onder de ‘thuiswonende
cliënten vanaf 18 jaar’. Dit betreft alle cliënten met een Wlz indicatie die nog niet aan de
beurt zijn geweest voor een vaccinatie. Zij krijgen van de RIVM, en niet van het CAK
zoals in de vorige brief gemeld, een uitnodiging om zich te laten vaccineren bij de GGD.
10 of 11 juni ontvangen deze cliënten de uitnodiging per post. Met name voor de
twintigers en begin dertigers kan dit betekenen dat zij eerder worden gevaccineerd dan
in het reguliere vaccinatieschema.
Risiconiveau regio
Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames blijft dalen in Nederland en ook in onze
regio. Dit betekent dat het risiconiveau in Noord- en Oost- Gelderland van ‘zeer ernstig’
naar ‘ernstig’ is gegaan. Een mooie ontwikkeling. Voor De Passerel betekent dit dat de
mondkapjesplicht op de kwetsbare locaties waar niet alle cliënten zijn gevaccineerd komt
te vervallen. Uiteraard blijft het locaties en individuele medewerkers vrij om zelf te
beslissen om mondkapjes te gebruiken.
Ontmoetingspunten Apeldoorn weer volledig open
Door de gunstige ontwikkeling in de regio heeft de gemeente Apeldoorn besloten dat de
Ontmoetingspunten weer volledig open mogen en de activiteiten weer kunnen starten.
Wel blijven de hygiëne- en algemene maatregelen gelden als 1.5 meter afstand houden.
Dit kan tot aanpassingen in het programma leiden.
Quarantaineregels voor de woonlocaties
Het kabinet heeft, op basis van een advies van het OMT, een aanpassing van de
quarantaineregels bekend gemaakt. Voor cliënten die in contact zijn geweest met een
besmette medewerker of cliënt binnen de 1.5 meter blijven de quarantaineregels gelden,
tenzij. Deze tenzij is aan de orde als de quarantaine voor cliënten die dit niet begrijpen
zo ingrijpend is dat dit niet opweegt tegen de risico’s op (verspreiding) van de infectie.
Het gaat hierbij om woonlocaties waar de cliënten volledig zijn gevaccineerd.
De afweging of de tenzij geldt, maken de gedragskundige en manager in overleg met het
team. Als besloten wordt dat de cliënten niet in quarantaine gaan, dan is de richtlijn dat
zij 5 dagen niet in contact komen met kwetsbare cliënten die nog niet zijn gevaccineerd.
Uiteraard blijft gelden dat cliënten zich laten testen bij klachten.

Wij willen u weer bedanken voor uw aandacht en wensen u veel plezier met het zonnige
weer!
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Heeft u vragen over deze brief dan kunt u deze aan de begeleiders van uw locaties
stellen.

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