Nieuwe afspraken corona-maatregelen binnen Olivier
20 mei 2020
Beste ouders,
Na bijna twee maanden van strenge isolatie-maatregelen vanwege de coronacrisis
worden geleidelijk meer maatregelen versoepeld. Binnen Olivier is na de
persconferentie van premier Rutte begin mei, afgesproken dat we het effect van de
toen aangekondigde versoepelingen twee weken zouden afwachten voordat we zelf
eventuele veranderingen zouden doorvoeren.
Dat moment is nu gekomen. Intussen zijn door de overheid nieuwe versoepelingen
aangekondigd en zijn er door ASVZ in lijn met adviezen van VGN en RIVM nieuwe
richtlijnen opgesteld. Belangrijk uitgangspunt in de nieuwe ASVZ-richtlijnen is dat veel
meer rekening kan worden gehouden met individuele zaken in de manier van handelen
binnen een woongroep.
Olivier maakte al maximaal gebruik van haar verworvenheden als ouderinitiatief en
blijft dat doen. Het blijft wel een afweging tussen collectief belang en individueel
belang: we willen de risico's voor alle bewoners en het team zoveel mogelijk beperken
maar we beseffen tegelijkertijd dat het voor het welzijn van onze bewoners ook van
groot belang is dat zij een aantal zaken in hun sociale leven weer kunnen gaan
oppakken. Wat wel of niet kan hangt dus van de bewoner en van diens
omstandigheden (soort werk/dagbesteding, soort sport/hobby, kwetsbaarheid) af. We
maken afspraken per bewoner; die zullen verschillend uitpakken voor de verschillende
bewoners.
Voor het opstellen van een programma wat wel en niet per bewoner kan, is in overleg
met Jolanda een aantal uitgangspunten opgesteld.
Randvoorwaarden bij programma per bewoner:
(1)
Werk en dagbesteding kan alleen:
 als uiteraard de betreffende locatie is geopend, en
 als de 1,5 metereis kan worden gewaarborgd.
(2)
Sportieve activiteiten of hobby's kunnen alleen worden beoefend:
 buitenshuis (sportscholen zijn gesloten) onder begeleiding van
ouder, eventueel samen met andere bewoners van Olivier, ook onder
begeleiding van ouder, en
 als de 1,5 metereis kan worden gewaarborgd, en
 als geen gebruik van eventuele kantines wordt gemaakt.
(3)
Vervoer (naar werk/dagbesteding of hobby/sport):
 maximaal twee inzittenden in auto/taxi waarvan één de chauffeur is.
(4)
Het Olivier-wandel-/fietsprogramma blijft voor iedereen bestaan:
 met eigen zoon/dochter mag worden gewandeld (met 1,5 metereis)
of gefietst;
 als ouders toestemming hebben gegeven kan een bewoner ook met
een andere ouder (een-op-een) wandelen;
 bewoners gaan niet samen of in groepjes zonder toezicht wandelen;
 samen fietsen mag wel, als begeleiding akkoord is.
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Procedure:
Om iedereen zo snel mogelijk duidelijkheid te geven gaan we op basis van deze
uitgangspunten in overleg met ouders. Per bewoner wordt geïnventariseerd welke
afspraken kunnen worden gemaakt. Streven is deze afspraken uiterlijk 1 juni gereed te
hebben maar eerder mag ook.
 We vragen jullie om zelf contact op te nemen met het werk/dagbesteding van
jullie zoon/dochter om na te gaan of de werkplek/dagbestedingsplek (als deze
is geopend of zodra die wordt geopend) kan voldoen aan de eis van het houden
van anderhalve meter afstand.
 Hetzelfde geldt voor deelname aan sport/hobby's: het kan als aan de
afstandseis wordt voldaan en het vervoer (zie hiervoor) goed is geregeld.
Willen jullie het resultaat van dit overleg uiterlijk 1 juni melden aan Marjan Pollemans.
Als eerder duidelijk is wat mogelijk en wenselijk is, dan hoeven we daarmee natuurlijk
niet tot 1 juni te wachten.
NB: zolang we niets van jullie horen, gaan we ervan uit dat werk/dagbesteding/hobby's
niet mogelijk zijn en/of dat niet aan de afstandseis kan worden voldaan.
Tenslotte gelden vanaf nu voor iedereen de volgende afspraken:
 Bezoek aan kapper of pedicure: volgens richtlijn van ASVZ na 23 mei mogelijk
(buiten Olivier, eventueel op terras).
 Ouders komen nog niet in appartementen of GR (tenzij noodzakelijk en op
verzoek van team).
 Ouders mogen op het terras bij de gemeenschappelijke ruimte komen, maar
leven uiteraard de 1,5 meter afstandseis na.
 Ouders blijven voorlopig de boodschappen van de eigen zoon/dochter
verzorgen.
 Bewoners komen nog niet bij ouders of anderen op bezoek.
Voor alle duidelijkheid: ook als werk/dagbesteding of sport/hobby mogelijk zijn met
inachtneming van de afstandseis en het vervoer kan goed worden geregeld, maar jullie
vinden het zelf (nog) niet verantwoord dat jullie zoon/dochter weer aan het werk gaat
of sport/hobby's gaat beoefenen: dan blijft jullie zoon/dochter thuis bij Olivier. In dat
geval vragen we jullie wel om met de betreffende dagbestedings- of werkplek contact
op te nemen met de vraag of jullie zoon/dochter dan misschien thuis wat
werkzaamheden kan doen, als nuttige daginvulling.
Uiteraard blijven we de overheidsmaatregelen volgen, zeker als corona onverhoopt
weer de kop opsteekt. Als bij Olivier besmetting uitbreekt, dan zou Olivier op slot
moeten.
Zodra er weer nieuwe maatregelen worden aangekondigd, kijken wij in overleg weer
wat wellicht kan of moet worden aangepast. Maar hopelijk bieden de nu beschreven
mogelijkheden om langzamerhand weer meer mee te gaan doen in de samenleving
jullie zoon/dochter voldoende perspectief.
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Als we weten hoe jullie denken over wat goede afspraken voor en met jullie
zoon/dochter zijn, kunnen we dit delen met het team zodat ook zij weten wat per
bewoner wel en niet kan.
De vragen zijn dus:
1. Wanneer gaat de werkplek/dagbestedingsplek van jullie zoon/dochter (weer)
open en kan voor jullie zoon/dochter op de werkplek/dagbestedingsplek de
anderhalve metereis worden gewaarborgd? (svp zelf hierover met de locatie
contact opnemen)
2. Welke sport/hobby zou jullie zoon of dochter graag weer oppakken en kan op
de plaats waar deze sport/hobby wordt uitgeoefend aan de anderhalve
metereis worden voldaan?
3. Kan het vervoer goed worden geregeld (zelf of via taxi/auto met maximaal twee
inzittenden van wie een de chauffeur is)?
4. Zijn jullie akkoord dat jullie zoon/dochter, als aan bovenstaande afstands- en
vervoerseisen kan worden voldaan, weer naar werk/dagbesteding gaat of naar
sport/hobby?
Jullie reactie op deze vragen graag via de mail aan Marjan Pollemans, uiterlijk 1 juni.
Eerder mag ook: hoe eerder er duidelijkheid is hoe eerder jullie zoon/dochter weer
buitenshuis actief kan worden.

Met vriendelijke groet, namens bestuur Stichting en team,
Gijs
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