Apeldoorn, 16 november 2021
Beste ouders en verwanten,
In deze brief willen wij u informeren over de boostervaccinatie voor cliënten en
medewerkers en een nadere duiding geven van het nieuwe quarantainebeleid.
Quarantainebeleid
In de vorige brief hebben we gemeld dat de quarantaineregels zijn veranderd. Er is
echter onduidelijkheid hierover. Op de website van de Rijksoverheid staat het nieuwe
beleid, maar op de website van de RIVM staat dat het quarantainebeleid nog uitgewerkt
moet worden en later deze week bekend wordt gemaakt.
Ons beleid
Wij volgen als Passerel, tot nadere berichtgeving, het beleid van de Rijksoverheid. Dit
betekent dat een medewerker of client bij een besmette huisgenoot in quarantaine moet,
ook als je immuun bent. (Immuun ben je als je volledig gevaccineerd bent of een Corona
besmetting hebt doorgemaakt)
Voor immune personen geldt dat zij niet in quarantaine hoeven als zij een nauw contact
zijn van iemand die besmet is. Een nauw contact zijn mensen buiten je huishouden
waarmee je in contact bent geweest binnen de 1.5 meter en langer dan 15 minuten. In
deze situatie hoeft iemand dus niet in quarantaine.
Als iemand in quarantaine is, kan deze zich op dag 5 van de quarantaine laten testen bij
de GGD, is deze negatief dan kan de quarantaine opgeheven worden.
Quarantaine, tenzij
Alleen als de zorgcontinuïteit ernstig in gevaar komt, kan een medewerker die in
quarantaine zit toch worden ingezet. Dan geldt altijd dat de medewerker geen klachten
heeft en met PBM werkt. In deze situatie vindt altijd overleg plaats met de
leidinggevende en het team en wordt het afwegingskader van De Passerel gevolgd.
Definitie huisgenoot
Voor de woonlocaties geldt het volgende t.a.v. de definitie ‘huisgenoot’. De locaties
hebben eerder een plan gemaakt voor als er besmettingen op de locatie zijn. Daarin is
gedefinieerd of de locatie een huishouden betreft of niet. Een locatie is een huishouden
als de cliënten onderling geen 1.5 meter afstand kunnen houden. Is sprake van een
huishouden en is een bewoner besmet, dan moet de hele locatie in quarantaine. Hier
mag weer een uitzondering op gemaakt worden als de cliënten het niet begrijpen en het
te belastend voor hen is. Voor welke locaties dit geldt, is eerder vastgesteld.
De medewerkers vallen niet onder de definitie ‘huisgenoot’ op deze locaties en hoeven bij
een besmette cliënt niet in quarantaine. Andersom geldt ook dat als een medewerker
besmet is, de cliënten van de betreffende locatie niet in quarantaine hoeven.
Let op: Het bovenstaande geldt alleen als er sprake is van immune personen. Is hier
geen sprake van, dan gelden de oude quarantaineregels.
Als er deze week nieuwe informatie over het quarantainebeleid bekend wordt gemaakt
dan informeren wij u hier uiteraard over.
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Boostervaccinatie
Cliënten op de woonlocaties
Als uw verwant bij De Passerel woont, dan kan hij/zij een boostervaccinatie krijgen. De
GGD zal voor deze vaccinaties op de locaties komen. De planning is vanaf 1 januari
2022. Zodra meer bekend is over de uitvoering en de planning, laten we dit aan u en
onze cliënten weten.
Zorgmedewerkers
Zorgmedewedewerkers in Nederland (medewerkers met direct cliёntcontact) kunnen een
boostervaccinatie krijgen medio december. De GGD gaat dit verzorgen. Zodra bekend is
wanneer en hoe dit gaat verlopen, informeren we de medewerkers hierover.
We willen u opnieuw bedanken voor uw aandacht.
Heeft u vragen over deze brief dan kunt u deze aan de begeleiders 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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