
 

 

Aan: iedereen die ondersteund wordt door Odion 
 
 

Wormer,  16 oktober 2020 
 
Betreft: Coronavirus  
 
 
Beste,  
 
In Nederland zijn steeds meer besmettingen met het Coronavirus. 
Dat merken we ook binnen Odion.  
De regering heeft extra maatregelen genomen.   
In deze brief lees je hoe Odion hiermee omgaat. 
 
Veiligheid 
Odion houdt zich aan alle veiligheid-regels en landelijke maatregelen van de overheid.  
Begeleiders gebruiken mondmaskers als ze dichter dan 1,5 meter bij jou komen. 
Bijvoorbeeld bij eten of tandenpoetsen. 
 
Afspraken over Corona 
Heb jij, een mede cliënt of medewerker klachten? Dan word je snel getest. 

 Woon je op een Odion-locatie? Dan komt een verpleegkundige bij je langs voor de 
test. 

 Woon je in de wijk?  Dan bel je de GGD voor een test.  
 Voor medewerkers is er een Odion testlocatie. 

 
Bij een besmetting op een locatie, is er een protocol over Corona. 
In het protocol staan afspraken, bijvoorbeeld over quarantaine en wie getest moet worden.  
Heb je vragen over het protocol?  Vraag je begeleider of teamleider. 
 
Woon je in de wijk ? Dan gelden de landelijke regels.  
Bij een besmetting heeft de GGD hier contact over met jou. 
 
Zorg gaat door 
Woon je in de wijk? Je begeleider blijft komen voor zorg en ondersteuning. 
Bezoek jij een therapeut of behandelaar binnen Odion? Ook dit gaat door. 
Je maakt samen de afspraak of je echt bij elkaar komt of de afspraak via beeldbellen kan. 
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Bezoek 
De landelijke regels over bezoek zijn: 
Je mag per dag niet meer dan 3 mensen ontvangen in je eigen woning of kamer.  
Bezoek van je begeleider of andere zorg medewerker telt niet mee.  
Je begeleider mag altijd komen. 
  
Dagbesteding 
De dagbesteding blijft open, maar veiligheid is erg belangrijk. 
Per locatie kijken we wat mogelijk is.  
Soms is er een verandering nodig. 
 
Ga jij naar dagbesteding? Wil je weten of er iets voor jou verandert? 
Vraag je begeleider, deze kan jou precies vertellen wat er verandert en wat hetzelfde blijft. 
 
Cliëntenportaal 
Alle landelijk maatregelen en brieven van Odion  staan ook op de website van Odion  
in het cliëntenportaal. Kijk op: www.odion.nl/clientenportaal. 
 
Vind je internet lastig? 
Je kan je begeleider vragen om samen te kijken of de informatie voor jou uit te printen. 
 
In gesprek 
Het is een spannende en soms moeilijke tijd. 
Iedereen zet zich in om alles zo goed en veilig mogelijk te regelen. 
Wil je hierover in gesprek, heb je vragen of zorgen?  
Praat erover met je begeleider! 
 
 

 

Met vriendelijke groet, 

Annemarie van Dalen 

Bestuurder Odion 
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