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Het aller belangrijkste is dat de zorg en ondersteuning voor jou doorgaat. 

Daarom neemt Odion extra maatregelen.

Voor alle mensen die ondersteund worden door Odion.

Vorige week heb je een brief ontvangen over het Coronavirus. In deze brief 

geven we informatie over extra maatregelen bij Odion.

Binnen Odion zijn er geen besmettingen vastgesteld. 

Maatregelen van Odion gelden tot 10 april.
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Activiteiten die niet direct belangrijk zijn voor jouw zorg gaan niet door.  

Voorbeelden zijn: vergaderingen, feestjes of cursussen .

Week Odion open gaat niet door.

Mensen die werken op kantoor moeten zoveel mogelijk thuis werken.
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We snappen dat dit veel van jullie vraagt .

Het is belangrijk dat je bij vragen of zorgen altijd kunt praten met je begeleider.

Vraag belangrijk bezoek eerst even of ze zich ziek voelen. Als mensen verkouden zijn, 

hoesten of koorts hebben, is het niet goed als ze op visite komen. 
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Wij vragen of je alleen bezoek wilt ontvangen als het echt belangrijk is. 

Jouw contactpersoon heeft hier ook een brief over ontvangen.

Woon jij zelfstandig in de wijk? Dan belt de begeleider eerst voordat hij/zij langs komt. 
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We willen vragen of iedereen mee wil werken om besmetting te voorkomen.

Ben jij of is de begeleider verkouden dan wordt de begeleiding telefonisch of 

via beeldbellen gedaan.
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Er zijn extra maatregelen voor mensen die zelfstandig wonen in de wijk 

(ambulant)
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De afspraken en informatie van de eerste brief blijft hetzelfde.

1 2+



begeleider

begeleider

weten

weten

informatie

informatie

De begeleider weet wat je moet doen als je je ziek voelt

We hopen je voldoende geïnformeerd te hebben.

Vertel je begeleider als je je ziek voelt

Annemarie van Dalen

Bestuurder Odion
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