Aan alle 1e contactpersonen van cliënten van Odion

Wormer, 31 maart 2020

Betreft: Verlenging maatregelen Coronavirus – brief 4

Beste ouder(s)/verwant(en),
Via deze brief informeren wij u over de stand van zaken en de maatregelen die Odion heeft
genomen met betrekking tot het Coronavirus.
Maatregelen na 6 april
Het kabinet heeft op 31 maart afgekondigd dat alle genomen maatregelen wat betreft het
Coronavirus van kracht blijven tot en met dinsdag 28 april. Dit betekent voor Odion dat alle
eerder genomen maatregelen ook tot die datum van kracht zijn. We nemen deze
maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus te beperken en cliënten en
medewerkers zoveel mogelijk te beschermen.

Dagbesteding, orthopedagogische dagcentra en kindlogeren
 Alle dagbesteding en logeeropvangen van Odion blijven gesloten t/m zondag 3
mei. Dat betreft:
Alle negen dagbestedingslocaties en negen begeleide werkplekken
De twee orthopedagogische dagcentra
Het Odion Logeerhuis, zaterdag- en naschoolseopvang en andere
logeeropvangen
 Alle alternatieve dagopvang die de afgelopen weken is ontwikkeld en ook de
opvang van kinderen met ouders/verzorgers in vitale beroepen blijft bestaan

Wat betekent dit voor u?
We realiseren ons goed dat de situatie voor vele van u moeilijk is. Juist die dagelijkse
structuur is zo belangrijk. Veel cliënten die deze structuur nu missen, vinden het moeilijk
hiermee om te gaan. Ook zijn er in de thuissituatie niet altijd die faciliteiten die het
mogelijk maken goede zorg te bieden. Blijf vooral met ons in gesprek en stel uw vragen!
Samen kijken we naar mogelijke oplossingen.

Odion is voorbereid
Odion heeft een speciaal team dat voorbereid is op verschillende situaties die voort
(kunnen) komen uit deze Coronacrisis. Denk bijvoorbeeld aan zorgen voor voldoende
persoonlijk beschermingsmateriaal; ontwikkelen van protocollen voor hoe te handelen bij
een (vermoeden van) besmetting en bij thuisisolatie, extra ondersteuning van teams door
gedragsdeskundigen en extra mentale ondersteuning van begeleiders. Ook is er een
continuïteitsplan om ervoor te zorgen dat ook bij personeelskrapte de zorg door kan gaan.
Verder is er afstemming met gehandicaptenzorginstellingen in de regio. Daar wordt
gesproken over gezamenlijke regionale mogelijkheden voor eventuele verpleging wanneer
dat nodig mocht zijn. Odionmedewerkers worden constant op de hoogte gehouden van
alle voorbereidingen en maatregelen en hebben de beschikking over kaders om binnen
hun locaties maatwerk afwegingen te kunnen maken.
Bezoekregeling Nee-tenzij
Onze brancheorganisatie VGN heeft samen met cliëntenorganisaties en het ministerie van
VWS een bezoekregeling gemaakt die specifiek geldt voor de gehandicaptenzorg. De
Odion bezoekregeling is hierop gebaseerd. Gezondheid van cliënten en medewerkers en
voorkoming van verspreiding van het virus staan voorop. Kern van de bezoekregeling is
Nee-tenzij. De ‘nee’ geeft de hoofdlijn aan: bezoek en logeren niet doen! Zeker niet bij
kwetsbare cliënten. De ‘tenzij’ biedt mogelijkheden voor maatwerk in situaties waar het
gaat om psychisch en emotioneel welbevinden van de cliënt of situaties waarbij u een
cruciale rol speelt in de continuïteit van de zorg en ondersteuning van uw verwant. Met de
locatie waaraan u verbonden bent, bespreekt u de uitzonderingen.
Besmettingen binnen Odion
Bij enkele cliënten binnen verschillende woonlocaties van Odion, zijn de afgelopen week
vermoedens van besmetting geweest. Voor deze cliënten hebben de betreffende teams
het thuisisolatie-protocol in werking gezet. De locaties hebben daarbij de benodigde
persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en adviezen ontvangen. Niet alle cliënten zijn
getest, maar vanwege de symptomen, gedragen we ons volgens de richtlijnen. Met de
betreffende cliënten gaat het naar omstandigheden goed. Het speciale Odion Coronateam
is in alle gevallen nauw betrokken.

Mocht u nog andere vragen hebben, bel of mail gerust naar de locatie waaraan u
verbonden bent.
Met vriendelijke groet,
Annemarie van Dalen
Bestuurder Odion
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