Aan: alle vrijwilligers van Odion
Wormer, 17 maart 2020

Betreft: Coronavirus

Beste vrijwilliger,
De Odionlocatie waaraan je verbonden bent, heeft je waarschijnlijk al
geïnformeerd over de maatregelen die wij treffen met betrekking tot het
Coronavirus. Voor de volledigheid zetten wij deze maatregelen graag nog even
op een rij, waarbij we ook uitleggen waarom we deze nemen. Bovendien
geven wij aan wat je zelf kunt doen.
Continuïteit van zorg
Het belangrijkste voor de mensen die directe zorg en ondersteuning van
Odion krijgen, is dat deze door kan gaan. Odion treft maatregelen om die zorg
te continueren en daarbij de verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk
te beperken. Wij volgen hierbij de landelijke adviezen en richtlijnen van de
RIVM, de GGD en onze branche-organisatie VGN.
Maatregelen bij Odion
Sinds dinsdag 17 maart zijn alle dagactiviteitencentra, orthopedagogische
dagcentra, zaterdag- en naschoolse opvang, Het Logeerhuis en andere
logeeropvangen gesloten. Extern bezoek aan woonlocaties beperken we
zoveel mogelijk. De verdere maatregelen tref je op onze website bij
www.odion.nl/coronavirus. Via de site informeren wij je ook over verdere
ontwikkelingen en maatregelen.

Wat kun je doen?
-

Overleg met locatie wat je wel en niet kunt doen. Het uitgangspunt blijft
de continuïteit van zorg.
Vanzelfsprekend besluit je zelf of je het vrijwilligerswerk tijdelijk stop wilt
zetten.
Als je verkouden bent, kun je helaas de cliënten en/of locaties van Odion
niet bezoeken.

Odion is ontzettend blij met haar bijna 300 vrijwilligers. Je bent voor ons, maar
vooral voor onze cliënten, van onschatbare waarde. Wij hopen daarom dat we
samen de draad weer kunnen oppakken als de beperkingen rondom het
Coronavirus zijn opgeheven.

Met vriendelijke groet,
Annemarie van Dalen, Bestuurder Odion
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