
 

 

Wormer,  5 maart 2020 
 
 
Onderwerp:  Voorbereiding op Coronavirus 
Voor:   Mensen die ondersteund worden door Odion 
 
 
Beste,  
 
Misschien maak jij je zorgen over het nieuwe Coronavirus of houd het je bezig. 
In deze brief geven we informatie over hoe Odion zich voorbereidt op het Coronavirus. 
Ook geven we informatie over wat jij moet weten en zelf kunt doen. 
 
Odion is goed voorbereid. 
De kans op besmetting binnen Odion is klein. 
Maar wij vinden het belangrijk dat je weet dat Odion zich goed voorbereidt op het virus.  
In Nederland geven de GGD en RIVM adviezen aan organisaties. 
Odion volgt deze landelijke adviezen. 
In de adviezen staat dat het op dit moment niet nodig is om maatregelen te treffen.  
 
Een tijdelijk team voor Corona. 
Wel heeft Odion een team van mensen samengesteld. 
Dat team komt direct in actie als er een vermoeden of besmetting van het Coronavirus  is. 
Dat kan bij een medewerker of een cliënt zijn. 
 
Wat moet je doen bij het vermoeden van een besmetting ? 
Het is belangrijk om te weten dat de kans op besmetting klein is. 
Niet elke persoon die hoest of koorts heeft, heeft het Coronavirus. 
 
Het is wél belangrijk om actie te ondernemen wanneer: 
Je klachten hebt; koorts, hoesten of je bent kortademig. 

+  
 Je bent in een land geweest waar veel mensen het virus hebben,  zoals Noord-Italië of China.  
 Je bent in contact geweest met iemand die het Coronavirus heeft. 
 
Dat betekent dat je dan altijd met de huisarts moet bellen. 
Je mag bij klachten niet naar de huisarts toe, want dan kun je andere mensen besmetten. 
De huisarts stelt jou vragen en zegt wat je moet doen. 
 
Wat doet de begeleiding bij een vermoeden van een besmetting? 
Begeleiders hebben informatie gekregen, wat zij moeten doen als zij vermoeden dat iemand besmet 
is met het Coronavirus: 
 Zij vertellen hun vermoeden aan de cliënt die ziek is. 
 Zij bellen direct de huisarts, dat moet omdat Odion een meldingsplicht heeft. 
 De huisarts overlegt met de GGD en belt terug. 
 De GGD bepaalt of de cliënt getest wordt op het virus en welke acties worden ondernomen. 
 Het tijdelijke team van Odion en de GGD ondersteunt daarna de cliënt en locatie.  
 Als er een besmetting is, worden alle betrokkenen natuurlijk direct geïnformeerd. 
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Voorzorgsmaatregelen. 
We vragen iedereen de normale veiligheid en hygiëne regels goed uit te voeren. 
Eén van de belangrijkste regels is je handen goed en vaak wassen. 
Hoe je dat het beste doet staat op de website van Odion, in het clientenportaal. 
 
Heb je vragen? 
Om iedereen goed op de hoogte te houden, zetten we de nieuwste informatie op de site van Odion: 
www.odion.nl/nieuws/ 
 
Landelijke websites met belangrijke informatie zijn: 
RIVM:   https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19  
GGD:   https://www.ggd.nl/ 
VGN:   https://www.vgn.nl/nieuws/coronavirus-vraagt-om-alertheid-update-28-02 
Thuisarts:  https://www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus/ik-wil-voorkomen-dat-ik-nieuwe-
coronavirus-krijg 
 
Je kunt natuurlijk altijd overleggen met je begeleider. 
Of je kunt bellen met de teamleider van de locatie waar jij woont of werkt. 
 
We hopen u voldoende geïnformeerd te hebben. 

 
Annemarie van Dalen 
Bestuurder Odion 
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