
 

 

Wormer,  12 maart 2020 
 
 
Betreft: Brief 2 extra maatregelen Coronavirus 
Aan: Alle mensen die ondersteund worden door Odion 
 
 
Beste, 
 
Vorige week heb je een brief ontvangen over hoe Odion omgaat met het Coronavirus. 
In deze brief geven we informatie over extra maatregelen die Odion neemt, tegen het virus.  
 
Geen besmetting 
Binnen Odion zijn er geen besmettingen vastgesteld.  
 
De zorg gaat door 
Het aller belangrijkste is dat de zorg en ondersteuning voor jou doorgaat. 
Daarom neemt Odion extra maatregelen, om besmetting met de virus te voorkomen. 
 
Maatregelen van Odion 
 Activiteiten die niet direct belangrijk zijn voor jouw zorg of ondersteuning gaan niet 

door.  Voorbeelden zijn: vergaderingen, recepties of uitjes. Ook gaan alle cursussen tot 
10 april niet door. 

 Week Odion open gaat niet door. 
 Mensen die werken op kantoor moeten zoveel mogelijk thuis werken. 
 
Extra maatregelen voor mensen die zelfstandig wonen in de wijk (ambulant) 
 Woon jij zelfstandig in de wijk? Dan belt  de begeleider de komende weken eerst 

voordat hij/zij langs komt. Je bespreekt dan met elkaar of je verkouden bent. Ben jij 
of is de begeleider verkouden dan wordt de begeleiding telefonisch of via 
beeldbellen gedaan. 

 
Wat kun je zelf doen? En wat vragen we aan familie? 
We willen vragen of iedereen mee wil werken om besmetting van het Coronavirus zoveel 
mogelijk te voorkomen.  Daarom vragen we: 
 
 Wij vragen of je alleen bezoek wilt ontvangen als het echt belangrijk of noodzakelijk is. 

Jouw  contactpersoon heeft hier ook een brief over ontvangen. 
 Krijg je toch bezoek ? Vraag eerst even of ze zich niet ziek voelen. Als mensen 

verkouden zijn, hoesten of koorts hebben, is het niet goed als ze op visite komen.  
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Vragen 
We snappen dat dit veel van jullie vraagt . 
Het is belangrijk dat je bij vragen of zorgen altijd kunt praten met je begeleider. 
Samen zoeken we naar antwoorden en oplossingen. 
 
De afspraken en informatie van de eerste brief blijft hetzelfde. 
Ook nu kun je het laatste nieuws volgen via: www.odion.nl 
En via de website van de overheid (RIVM): https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19  
 
Tot slot kun je in bijlage lezen, wat je moet doen als je e ziek voelt. 
 
We hopen je voldoende geïnformeerd te hebben. 

 
Annemarie van Dalen 
Bestuurder Odion 
 
 
 
 

 
 
 
  

http://www.odion.nl/
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
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De huisarts zegt dat het niet nodig 
is om de GGD in te schakelen.  

 
Ook dan moet je thuis totdat de 

klachten over zijn. 
 

Wanneer de klachten erger 
worden, bel opnieuw de huisarts. 

De huisarts twijfelt of je besmet bent, en vraagt de 
GGD om advies. 
Bel dan zelf de locatie waaraan jij verbonden bent. 
De locatie onderneemt in overleg met jou verdere 
stappen. 

 

Je belt direct je huisarts of huisartsenpost wanneer: 
 

- Je bent in een risicogebied geweest en bent 
verkoudheidsklachten of hoest. 

- Je bent bij iemand geweest die besmet is, 
koorts heeft of moeilijk ademt. 

- Je hebt koorts en ademt moeilijker. 
 
Ga niet bij de huisarts langs. 

Algemene adviezen: www.rivm.nl  of www.thuisarts.nl  
 

 

Ik (cliënt) denk dat ik 
besmet ben met het 

Coronavirus? 
Wat moet je doen: 

Algemene richtlijn voor cliënten: 
Bij verkoudheid niet gaan werken of naar 
dagbesteding. 
 

Wanneer de artsen zeggen dat je besmet bent:  

 Is het advies thuisisolatie. De GGD geeft hier 
advies en informatie over.  

 Odion maakt met jou afspraken voor 
ondersteuning op afstand met één 
contactpersoon. Hierdoor weten jij en de 
GGD wie ze moeten informeren. 

 Odion zorgt dat alle afspraken met de GGD 
ook bij alle betrokken mensen van Odion 
bekend zijn.  
 

Of  

http://www.rivm.nl/
http://www.thuisarts.nl/

