Maandag 23 maart 2020,
Beste ouders,
Bij deze een update van de maatregelen die we bij Olivier nemen om het coronavirus buiten
de deur te houden…
De meeste dagbestedingsplekken zijn gesloten. Deze bewoners zijn dus overdag thuis bij
Olivier. We proberen hen een dagprogramma te bieden in kleine groepjes, om hen actief te
houden maar ook om te voorkomen dat ze onnodig dicht bij elkaar zitten. Zo gaan we bv
meedoen met 2 of 3 bewoners tegelijk met een ochtendgymnastiekprogramma via de
televisie (Nederland in Beweging, tip van Goed Wonen). We proberen om activiteiten met
een klein groepje vaste ouders te begeleiden.
Bewoners zijn veel op hun eigen appartement maar dat kan niet continu. Sociale contacten
zijn belangrijk om vereenzaming te voorkomen, zeker als de dagbesteding is weggevallen.
Aan de andere kant proberen we wel afstand te houden en lunches, koffie/theemomenten of
avondeten ook in kleinere groepen te organiseren.
Enkele bewoners werken. In overleg met alle betrokkenen is besloten dat ook zij thuisblijven
behalve als ze niet meer in de gemeenschappelijke ruimte komen.
We bekijken het van dag tot dag. Als zaken veranderen dan informeren we jullie meteen.
Hygiëne maatregelen blijven uiteraard gelden en daar blijven we bewoners op aanspreken
en mee oefenen. Het team wijst de bewoners erop dat ze altijd voldoende afstand moeten
houden van anderen, ook buiten Olivier.
Aan ouders wordt gevraagd niet in de gemeenschappelijke ruimte te komen. En probeer ook
met zo min mogelijk mensen tegelijk in het appartement te zijn van je eigen zoon of dochter.
Ook anderen, zoals leveranciers, moeten niet in de gemeenschappelijke ruimte komen als
het niet per se nodig is.
Mocht zich toch een besmetting voordoen, dan worden er meteen beschermingsmiddelen
beschikbaar gesteld. ASVZ heeft een verzamelpunt. De toestroom van
beschermingsmiddelen is weer op gang gekomen gelukkig. Als een bewoner besmet zou
raken, dan blijft deze op het eigen appartement. We hopen dat het zover niet komt…
Dan hebben we ook nog goed nieuws. We hadden al gemeld dat Nikita terugkomt. Het
tweede gesprek (met Mariëlle en Hubert-Jan) met de ervaren PB-er voor de plek van Ilona,
waar we jullie eerder over berichtten, is ook positief verlopen, net als de kennismaking met
bewoners. Dat betekent dat Lucinda Couvreur het team komt versterken. We zullen haar
vragen of ze een korte introductie van zichzelf voor jullie op de mail kan zetten. Voor beiden
streven we ernaar dat ze per 1 mei starten.
Het zijn vreemde tijden. Het team doet zijn uiterste best om het voor iedereen zo draaglijk
mogelijk te maken. We zijn hen daarvoor heel veel dank verschuldigd!!
Zoals gezegd, we bekijken de situatie van dag tot dag en we houden jullie op de hoogte.
Blijf fit!
Hartelijke groet, namens team en bestuur stichting
Gijs

