Apeldoorn, 12 juli 2021
Beste ouders en verwanten,
Afgelopen vrijdag was er een persconferentie naar aanleiding van de sterke stijging van
het aantal besmettingen. Helaas is het nodig gebleken om toch weer een aantal
beperkingen in te stellen. Gelukkig raken deze beperkingen niet rechtstreeks het werk bij
De Passerel, maar krijgt ongetwijfeld een ieder hier wel mee te maken in zijn privé
leven. Laten we hopen dat alle vakantieplannen die cliënten, medewerkers en u als
ouder/verwant hebben, doorgang kunnen vinden en we nog steeds een mooie zomer
tegemoet gaan.
Gelukkig is er wel goed nieuws t.a.v. de quarantaine maatregelen. Voor deze
maatregelen wordt er onderscheid gemaakt tussen of iemand immuun is en dus zelf
beschermd is tegen corona of dat dit niet het geval is. Hieronder vindt u de informatie
die betrekking heeft op de Passerel.
Quarantaine maatregelen
Of een cliënt of medewerker in quarantaine moet na contact met een positief geteste
persoon hangt af van of de medewerker of cliënt immuun is voor corona en klachten
heeft.
Je bent immuun en dus beschermd tegen corona als:
 Het meer dan 14 dagen geleden is dat je twee prikken hebt gehad met het vaccin
van Astra Zeneca, Pfizer of Moderna.
 Het meer dan 14 dagen geleden is dat je één prik hebt gehad met het vaccin van
Janssen.
 Het meer dan 14 dagen geleden is dat je één prik hebt gehad en je daarvoor
corona hebt gehad.
 Je binnen de afgelopen 6 maanden corona hebt gehad.
Als iemand immuun is en geen klachten heeft die corona gerelateerd zijn, dan hoeft
diegene niet in quarantaine als een huisgenoot of een nauw contact besmet is geraakt
met corona.
Medewerkers dragen op dat moment op hun werk wel een medisch mondkapje tot 10
dagen na het laatste contact met de positief geteste huisgenoot of nauw contact.
En zij laten zich alsnog op de vijfde dag testen.
Deze twee regels gelden alleen voor medewerkers en dus niet voor onze cliënten en hun
ouders en verwanten.
Heeft een cliënt of medewerker wel klachten die Corona gerelateerd zijn, dan moet die
zich, ook als je immuun bent, laten testen op Corona. Tot de testuitslag bekend is, moet
diegene in quarantaine.
Als iemand niet immuun is en dus niet beschermd tegen Corona, dan blijven de oude
quarantaineregels van toepassing en moet diegene dus in quarantaine als er sprake is
van een huisgenoot of nauw contact die besmet is met Corona.
Van u als ouders en verwanten, verwachten we dat u de locaties niet bezoekt als
quarantaine op u van toepassing is.
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We zijn erg blij met deze aanpassing in de quarantaine regels. Zeker gezien de
vakantieperiode waar we voor staan. Ontzettend fijn ook voor onze gevaccineerde
bewoners dat zij niet meer in quarantaine hoeven als ze in aanraking zijn geweest met
een besmet iemand. Zeker op die plekken waar de cliënten een gezamenlijk huishouden
vormen.
We willen u allemaal een fijne zomer wensen en u weer bedanken voor uw aandacht.
Heeft u nog vragen over deze brief dan kunt u deze aan het team van uw locatie stellen.
Met vriendelijke groet,
Namens alle leidinggevenden en de leden van ons interne actieteam Corona
Aukina de Bruin
Bestuurder
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