Aan alle 1e contactpersonen van cliënten van Odion

Wormer, 4 maart 2020

Betreft: Voorbereiding op Coronavirus

Beste ouder(s)/verwant,
Deze brief informeert u over hoe Odion zich voorbereidt op het Coronavirus.
Goed voorbereid
Ondanks een kleine kans op besmetting binnen Odion, vinden wij het belangrijk dat u
weet dat Odion zich goed voorbereidt op het Coronavirus. Wij volgen hierbij de landelijke
adviezen en richtlijnen van de RIVM en de GGD. Zij laten weten dat het op dit moment niet
nodig is om maatregelen te treffen.
Tijdelijk team
Wel heeft Odion een team samengesteld dat op het moment van een vermoeden of
besmetting van het Coronavirus bij een medewerker of een cliënt onmiddellijk in actie kan
komen. Ook hierbij zijn de richtlijnen van de RIVM en GGD van toepassing.
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.
Voorzorgsmaatregelen
Verder zijn medewerkers erop geattendeerd de normale veiligheidsaspecten voor zichzelf
en cliënten in acht te nemen, zoals het regelmatig wassen van de handen.

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.

Mocht u verder nog vragen hebben of willen overleggen, neem dan contact op met de
teamleider waaraan uw verwant verbonden is.
We hopen u voldoende geïnformeerd te hebben.
Annemarie van Dalen
Bestuurder Odion

Belangrijke sites:
RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
GGD: https://www.ggd.nl/
VGN: https://www.vgn.nl/nieuws/coronavirus-vraagt-om-alertheid-update-28-02
Thuisarts: https://www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus/ik-wil-voorkomen-dat-ik-nieuwecoronavirus-krijg
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