Aan alle 1e contactpersonen van cliënten van Odion

Wormer, 18 maart 2020

Betreft: Nieuwe fase Coronavirus – brief 3

Beste ouder(s)/verwant(en),
Via deze brief informeren wij u over de gevolgen bij Odion ten aanzien van de nieuwe fase
waarin we ons bevinden met betrekking tot het Coronavirus. Binnen Odion is er nog geen
geregistreerde besmetting bekend.
Corona testen
Zoals u wellicht heeft meegekregen, is het overheidsbeleid er nu op gericht om de
verspreiding van de ziekte te vertragen en zo de druk op zorg te spreiden. Dat betekent dat
er niet vanzelfsprekend meer getest wordt op het moment dat iemand symptomen heeft.
Wanneer bij een cliënt echter een vermoeden van besmetting bestaat, dringen wij er bij de
GGD alsnog met klem op aan om een test af te nemen. Dit omdat mensen met een
beperking nu eenmaal extra kwetsbaar zijn. Onze artsen hebben bovendien een overzicht
gemaakt van de verschillende ziektebeelden en medicatie die een cliënt extra kwetsbaar
maken, zodat wij daar zeer alert op kunnen zijn.
Alert
Wanneer het vermoeden is van een besmetting moet de cliënt in zijn woning blijven. In
overleg met u, wordt gekeken wat nodig is voor de continuïteit van zorg. Daarnaast
ondersteunt het Odion Coronateam alle beleidsmaatregelen in praktische zin.
Sluiting dagbesteding
Vanaf dinsdag 17 maart zijn onze dagactiviteitencentra, begeleide werkplekken,
orthopedagogische dagcentra, naschoolse- en zaterdagopvang, Het Logeerhuis en andere
logeeropvangen van Odion gesloten. Hiermee is een andere situatie ontstaan bij de Odion
woonlocaties en mogelijk ook bij u thuis. Voor cliënten waarvoor het absoluut noodzakelijk
is dat zij dagbesteding hebben, hebben we maatoplossingen bedacht. Ook voor ouders die
een vitaal beroep uitoefenen, zoeken we naar een oplossing. De medewerkers van
Odionlocaties die nu gesloten zijn, worden ingezet bij woonlocaties.

Verkouden?
Wanneer een cliënt verkouden is, kan hij of zij geen gebruik maken van bijzondere
dagopvang. Bent u zelf verkouden, dan vragen wij ook u om de locatie niet te bezoeken
en/of anders eerst te overleggen. Wij hebben Odionmedewerkers die thuis kunnen werken,
zoals het kantoorpersoneel, gevraagd om dit zoveel mogelijk te doen.
Vragen
We bevinden ons allemaal in een bijzondere situatie die veel van een ieder vraagt. Het is
daarom belangrijk dat u uw vragen en/of zorgen met ons blijft delen. Het team en
teamleider waaraan u verbonden bent, staan voor u klaar. Samen kijken we naar mogelijke
oplossingen en/of alternatieven.
Heeft u vragen over het Coronavirus, dan kunt u voor de meest actuele informatie terecht
op de website van het RIVM: www.rivm.nl. Daarbij vindt u op onze website (www.odion.nl,
onder het kopje Nieuws) altijd de meest actuele informatie over de situatie met betrekking
tot het Coronavirus binnen Odion. Ook vindt u daar de brieven die wij u eerder stuurden.

Met vriendelijke groet,
Annemarie van Dalen
Bestuurder Odion

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