Apeldoorn, 15 augustus 2021
Beste ouders en verwanten,
Goed nieuws! In de persconferentie gisteren maakten Mark Rutte en Hugo de Jonge
bekend dat er op 25 september een einde komt aan de 1.5 meter samenleving. Daar zijn
wij blij mee want dit betekent dat er weer meer mogelijk is op onze woon- en
dagbestedingslocaties voor cliënten, medewerkers en voor u als ouder/verwant. In deze
brief willen wij u informeren over wat deze versoepeling voor De Passerel betekent en
welke maatregelen nog wel blijven gelden.
Versoepelingen vanaf 25 september
Vanaf zaterdag 25 september vervalt de verplichting om 1.5 meter afstand te bewaren.
Dit betekent voor De Passerel dat er geen beperkingen meer zijn voor de
dagbestedingslocaties, voor de gemeenschappelijke ruimtes op de woonlocaties en er is
geen maximum meer voor het aantal deelnemers aan een bijeenkomst.
Voor de basisscholen geldt geen quarantaineverplichting meer voor de klas als een
leerling besmet blijkt te zijn.
Dat zijn mooie ontwikkelingen en betekent dat er nog maar een klein aantal maatregelen
zijn. Die zetten we even op een rijtje:
Welke maatregelen blijven nog wel gelden
De volgende basisregels blijven gelden. Het blijft belangrijk dat we ons allen hieraan
houden:
- De hygiënemaatregelen als handen wassen en in je elleboog niezen.
- Laten testen bij klachten, ook als iemand gevaccineerd is.
- Een mondkapje in het openbaar blijft verplicht en dus ook in de taxi’s.
- De huidige landelijke quarantaineregels blijven gelden.
- Als een medewerker in nauw contact is geweest met een besmet iemand dan draagt
hij/zij een medisch mondkapje tot 10 dagen na het laatste contact met deze
persoon.
Vervoer
Het mondkapje blijft gelden in het groepsvervoer. Het is nog niet helder of de regels
t.a.v. zitplaatsen voor kwetsbare cliënten versoepeld worden. We informeren u uiteraard
als het Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) het coronaprotocol voor het taxivervoer
aanpast.
Registratie van vaccinatie in de zorg
Gisteren maakte Hugo de Jonge bekend dat het kabinet het mogelijk wil maken dat
werkgevers in de zorg kunnen registreren of hun medewerkers gevaccineerd zijn.
Voor De Passerel zien wij deze noodzaak niet. De ervaring is dat op de meeste locaties
het goede gesprek hierover wordt gevoerd. Ons standpunt dat we eerder hebben
gecommuniceerd blijft ongewijzigd; alleen als er grote risico’s zijn voor een
ongevaccineerde cliënt om ernstig ziek te worden na een besmetting, kunnen wij de eis
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stellen op deze locatie dat de medewerkers gevaccineerd zijn. Deze situatie heeft zich
nog niet voorgedaan.
Uiteraard volgen we de berichtgeving over registratieplicht nauwlettend en informeren
wij u als er ontwikkelingen zijn.
Tot slot
We zijn erg blij dat er weer meer ruimte komt om onze zorg en dienstverlening vorm te
geven zoals wij dat gewend zijn, voor onze cliënten, medewerkers en voor u als ouders
en verwanten. We hopen dat de versoepelingen bijdragen aan het herstel van een ieder,
want het is een pittig 1,5 jaar geweest voor ons allemaal! Ook hopen wij natuurlijk dat
onze medewerkers een fijne zomerperiode/vakantie hebben gehad en weer hebben
kunnen opladen om met energie en plezier het werk te kunnen doen.
En wij willen u bedanken voor uw aandacht en de samenwerking.
Wij hopen u weer voldoende te hebben geïnformeerd. 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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