
 

 

Aan: iedereen die ondersteund wordt door Odion 
 

Wormer,  3 juli 2020 
 
 
Onderwerp: Coronavirus – brief 8 
 
 
Beste, 
 
Het gaat beter in Nederland met het Coronavirus.   
Vanaf 1 juli kan er weer meer. 
Er zijn nog wel algemene maatregelen, omdat het virus nog niet weg is. 
Zo houden we het veilig. 
Deze brief geeft informatie over de veranderingen bij  Odion. 
 
Goed balans kiezen 
Je moet lichamelijk gezond blijven, maar je emotioneel goed voelen is ook belangrijk. 
Hierover blijven we met iedereen in gesprek.  
We kiezen elke keer of en op welke manier je dingen kunt doen, die voor jou belangrijk zijn. 
Zodat het zo veilig mogelijk blijft.  
 
Deze maatregelen blijven 

 Houd 1,5 meter afstand. 
 Was regelmatig je handen.  Hoest en nies in de elleboog. 
 Blijf thuis bij klachten.  Laat je testen bij klachten. 

 
Bezoekregeling en logeren 
Logeren en bezoek mag.  
Je hebt recht op bezoek. 
Hoe het bezoek nu geregeld is staat onderaan de brief.  
 
Bedankt 
Begin dit jaar brak in Nederland het Coronavirus uit. 
We hebben met elkaar een bijzondere situatie doorgemaakt.  
Door iedereen zijn inzet bleef de verspreiding van het virus beperkt.  
Hartelijk dank daarvoor!  

 
Met vriendelijke groet, 
Annemarie van Dalen 
Bestuurder Odion 
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Hoe gaat bezoek en logeren? 

 

 Iedere cliënt heeft recht op bezoek  

- Je moet je kunnen houden aan de algemene maatregelen. 

- Je mag geen bezoek ontvangen als jij klachten hebt of je bezoeker en/of zijn 

huishouden. 

- Bezoek komt zo veel mogelijk in je eigen woning, buiten of op een andere daarvoor 

speciaal ingerichte plek. 

- Bij Odionlocaties met een “deur achter een voordeur” is bezoek op afspraak.  

 

 Logeren bij vaste personen mag 

-  Jij en de mensen bij wie je logeert moeten klachtenvrij zijn.  

- Is er op een woning of locatie een (verdenking van) een besmetting? Dan mag er niet 

gelogeerd worden. 

- Na logeren mag je alleen terug naar huis als jij en de mensen bij wie je logeert geen 

klachten hebt. 

- Bij klachten word je eerst getest voordat je naar huis mag. 

 

 Kun jij niet die 1,5 meter afstand houden of heb je een kwetsbare gezondheid? 

Dan maak je samen afspraken over wie op bezoek mag komen en bij wie je kunt logeren. 

Als het nodig is zijn ook verwanten, gedragsdeskundige en de arts bij dit gesprek. 

 

 Alle landelijke maatregelingen worden opgevolgd. 

 

 


