Aan alle 1e contactpersonen van cliënten van Odion

Wormer, 12 maart 2020

Betreft: Maatregelen Coronavirus

Beste ouder(s)/verwant(en),
Deze brief informeert u over de maatregelen die Odion treft aangaande het Coronavirus.
Continuïteit van zorg
Het belangrijkste voor de mensen die zorg en ondersteuning van ons krijgen, is dat deze
door kan gaan. Vandaar dat wij vanaf nu maatregelen nemen die ons in staat stellen de
zorg te continueren. Op die manier kunnen we met elkaar de verspreiding van het
Coronavirus zoveel mogelijk beperken. Wij volgen hierbij de landelijke adviezen en
richtlijnen van de RIVM, de GGD en onze branche organisatie VGN.
Geen besmetting
Binnen Odion zijn er geen besmettingen vastgesteld.
Maatregelen bij Odion
Odionmedewerkers en zijn goed geïnformeerd over wat zij kunnen doen om besmetting te
voorkomen. Op donderdag 12 maart zijn de volgende maatregelen getroffen:
•
Wat niet direct voor de continuïteit van zorg noodzakelijk is, gaat niet door of wordt
uitgesteld, zoals teamvergaderingen, grote bijeenkomsten, recepties en uitjes.
•
Alle activiteiten in het kader van Week Odion Open (week 12) gaan niet door.
•
Alle cursussen/opleidingen binnen Odion worden in ieder geval tot 10 april
geannuleerd.
•
Cliënten die zelfstandig wonen, worden van tevoren gebeld of zij verkouden zijn. Op
dat moment vindt de begeleiding op afstand plaats.
•
Medewerkers die thuis kunnen werken, zoals kantoorpersoneel, worden verzocht
zoveel mogelijk vanuit huis te werken.

Wat kunt u doen?
Ook aan u willen we vragen mee te werken om besmetting van het Coronavirus zoveel
mogelijk te voorkomen. Vandaar hanteren wij de volgende richtlijnen:
 Wij verzoeken u om cliënten en/of locaties van Odion alleen te bezoeken wanneer
dit strikt noodzakelijk is.
 Indien u zelf last heeft van (milde) gezondheidsklachten zoals verkoudheid, hoesten
of koorts, verzoeken wij u niet naar onze locaties te komen.
We realiseren ons dat het veel van een ieder vraagt. Blijf vooral uw vragen aan ons stellen,
zodat we samen kunnen kijken naar mogelijke oplossingen en/of alternatieven.
Handelen bij besmetting
Odionmedewerkers zijn geïnformeerd over hoe te handelen bij een vermoeden van
besmetting van het Coronavirus. Zij schakelen direct de huisarts in, die contact opneemt
met de GGD zodra het vermoeden gegrond is. Als de GGD wordt ingeschakeld, komt ook
het tijdelijke team van Odion in actie die de locatie ondersteunt. Voor cliënten hebben wij
sowieso een meldingsplicht. Alle betrokkenen worden vanzelfsprekend direct op de hoogte
gebracht.
Vragen
Heeft u vragen over het Coronavirus, dan kunt u voor de meest actuele informatie terecht
op de website van het RIVM. Daarbij vindt u op onze website (nieuws) altijd de actuele
informatie over de situatie met betrekking tot het Coronavirus binnen Odion.
Voor andere vragen of voor overleg, kunt u contact opnemen met de teamleider waaraan
uw verwant verbonden is.

We hopen u voldoende geïnformeerd te hebben.
Annemarie van Dalen
Bestuurder Odion

Belangrijke site:
RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
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