
 

 

Wormer, 31 maart 2020 
 

Voor:   Mensen die ondersteunt worden door Odion 
Onderwerp:  Coronavirus, brief 4 
 
 
Beste, 
 
In deze brief geven we informatie, hoe Odion omgaat met het Coronavirus.  
En welke maatregelen daarbij worden genomen. 
 
Maatregelen na 6 april 
Het kabinet heeft gezegd dat maatregelen langer moeten blijven, tot in ieder geval  
tot 28 april.  
Dit moet om de verspreiding van het Coronavirus zo klein mogelijk te houden. 
 
Alle maatregelen van Odion (beschreven in brief 3 van 12 maart), zoals goed handen 
wassen en 1,5 meter afstand houden, blijven daarom ook tot 28 april. 
 
Dagbesteding en logeerhuizen 

 Alle dagbesteding en logeeropvangen van Odion blijven gesloten. 
In ieder geval tot en met zondag 3 mei. 

 Voor enkele mensen is een alternatieve dagopvang georganiseerd.  
Deze blijft op dezelfde manier doorgaan. 

Bezoekregeling Nee-tenzij 
Er is een landelijke bezoekregeling gemaakt speciaal voor de gehandicaptenzorg.  
Odion houdt zich hier ook aan: 
 
Iedereen moet zo min mogelijk bezoek van anderen ontvangen of op bezoek gaan. 
Op woonlocaties mag geen bezoek komen. 
Er is een uitzondering als bezoek echt noodzakelijk is, bijvoorbeeld omdat iemand heel erg 
in de war is. Dit bezoek komt dan alleen na overleg met de locatie. 
 
Wat betekent dit voor jou? 
We snappen dat het een moeilijke tijd is. Veel van ons missen de bezoeken, de 
dagbesteding of werk. 
Het is belangrijk dat de maatregelen langer blijven om verspreiding van het virus te 
voorkomen. 
 
Heb jij het moeilijk? Of heb je vragen? Neem altijd contact op met je begeleider of 
teamleider. Samen kijken we naar oplossingen. 
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Odion is voorbereid 
Odion zorgt dat de zorg en ondersteuning altijd doorgaat 
Odion heeft een speciaal team, het Coronateam. 
Zij houden zich met verschillende dingen bezig, zoals: 

 Zorgen voor voldoende persoonlijk beschermingsmateriaal. 
 Hoe te handelen bij een (vermoeden van) besmetting en thuisisolatie. 
 Extra ondersteuning en informatie voor teams en begeleiders. 

Ook praat Odion met andere zorginstellingen. We gaan samen werken als dat nodig is.  
Bijvoorbeeld om zieke mensen in de toekomst te kunnen verzorgen. 

 

Besmettingen binnen Odion 
Bij enkele cliënten zijn vermoedens van besmetting geweest.  
Zij hebben met ondersteuning van de locatie in thuisisolatie gezeten of zitten hier nog in. 
Alle cliënten maken het naar omstandigheden goed. 
 
Niet alle mensen zijn getest. Bij klachten die horen bij het Coronavirus, ga je met 
ondersteuning van je locatie in thuis-isolatie. 
 
 
Tot slot 
Deze brief en alle laatste informatie zetten we ook op de website van Odion in het 
cliëntenportaal. 
www.odion.nl/clientennieuws. 
 
Voor vragen, problemen of opmerkingen? 
Neem contact op met je begeleider of teamleider. 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Annemarie van Dalen 
Bestuurder Odion 
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