Onderwerp: olivier@asvz.nl
Van: gijs0 <gijs0@xs4all.nl>
Datum: 17-3-2020 12:29
Aan: ouders@vanolivier.nl
Beste ouders,
Hierbij weer nieuwe informatie over de manier waarop we binnen Olivier met de coronacrisis omgaan.
Veel bewoners zijn overdag thuis
De dagbestedingslocaties van ASVZ zijn gesloten en we verwachten dat er meerdere locaties, ook van andere
dagbestedingsaanbieders, zullen volgen. Dat betekent dat veel bewoners overdag thuis zijn.
Om de bewoners te blijven activeren, structuur te bieden en een dagritme te geven, wordt er een
dagprogramma opgesteld.
Dat betekent bijvoorbeeld dat er voor 10.30 uur moet zijn ontbeten, dat bewoners naar vermogen worden
gestimuleerd om mee te helpen in de huishouding en dat er extra activiteiten worden georganiseerd.
Dit is ook zo met de bewoners besproken.
Voor hulp bij activiteiten zouden we graag, als het nodig is, een beroep op jullie willen doen. Te denken
valt bijvoorbeeld aan het maken van een wandeling, of een middagje helpen met een spelletje of het leggen
van een puzzel.
Omgang met ziekte
Het is heel jammer maar sociale contacten moeten worden beperkt. Als bewoners griepverschijnselen krijgen:
(neus)verkouden, keelpijn, hoesten etc, volgen we de richtlijnen van ASVZ en RIVM.
(Extra) hygiëne maatregelen blijven onverkort van kracht, ook voor ouders.
Bij lichte klachten blijven de bewoners thuis, ook als ze eventueel wel nog naar hun dagbestedingsplek
zouden kunnen gaan.
Bij koorts blijven ze op hun appartement. Maaltijden worden dan op het appartement gebracht.
In de gemeenschappelijke ruimte proberen we zoveel mogelijk afstand van elkaar te houden maar jullie
zullen begrijpen dat dat niet altijd helemaal mogelijk is.
Verzoek aan ouders
Als je hulp wil bieden bij een middagactiviteit (zie hiervoor): meld je dan bij mij (of bij Marjan of
Marianne) aan en geef de dagen aan waarop je wel of niet beschikbaar bent.
Onze bewoners horen tot de kwetsbare groepen en we proberen hen zo goed mogelijk te beschermen. Mijd
daarom de gemeenschappelijke ruimte zoveel mogelijk en kom alleen als het echt nodig is of als je gevraagd
bent te komen. Kom zeker niet langs als je zelf (ook lichte) griepverschijnselen hebt!
Het team doet er alles aan om het voor de bewoners allemaal goed draaglijk te houden. We zijn hen daarvoor
enorm dankbaar en we hopen dat ze allemaal op de been blijven...
Mochten er weer zaken veranderen, dan informeren we jullie uiteraard zo snel mogelijk.
als er vragen zijn, dan hoor ik dat graag.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de stichting en namens Jolanda,
Gijs
zie ook:
www.asvz.nl/actueel/coronavirus/

