Afspraken corona-maatregelen binnen Olivier
Stand van zaken 5 juni 2020
Om corona buiten de deur te houden zijn er veel regels zijn en deze regels veranderen ook
regelmatig. Zo is eerst de anderhalvemeter afstandsregel binnen Olivier afgeschaft, omdat Olivier
binnen de regels van ASVZ als 'gezin' werd beschouwd, maar heeft het bestuur in overleg met het
team deze afstandsregel toch weer ingevoerd omdat het voor de bewoners verwarrend is waarom
ze zich hieraan de ene keer wel (bij werk/dagbesteding) en de andere keer niet zouden hoeven te
houden.
We zetten de regels zoals ze nu gelden voor iedereen nog eens op een rij op de website. Dan zijn
ze voor iedereen op dezelfde manier toegankelijk. Als er weer zaken veranderen, en dat zal zeker
weer gebeuren, passen we de regels aan. We informeren daar dan iedereen uiteraard over. Het is
vooral voor de bewoners maar daarmee ook voor het team en voor de ouders lastig dat de
afspraken vaak worden aangepast. Helaas is dat in deze periode onvermijdelijk.
Algemene regels:
 Bij Olivier wordt zo goed mogelijk de anderhalve meter afstandseis en worden de
hygiëneregels nageleefd.
 Voor binnenkomst gemeenschappelijke ruimte worden de handen gewassen, zowel door
team als bewoners.
 Hoesten/niezen: in de binnenkant van de elleboog.
 Ouders/verwanten komen niet binnen bij Olivier.
 Ouders/verwanten komen niet naar Olivier als ze verkoudheidsklachten of koorts hebben.
Werk en dagbesteding:
 Bewoners kunnen naar hun werk of dagbesteding als ter plekke en bij het vervoer de
anderhalve meter afstandseis wordt gewaarborgd.
 Ouders informeren zelf naar de handhaving van de afstandseis op de werk- of
dagbestedingsplek.
Sport/hobby's:
 Bewoners kunnen naar hun (buiten)sport- of hobby-activiteit als ter plekke en bij het vervoer
de anderhalve meter afstandseis wordt gewaarborgd.
 Ouders zorgen voor begeleiding om de afstandseis te kunnen garanderen op de plaats
waar de sport of hobby wordt beoefend.
 Er wordt geen gebruik gemaakt van eventuele kantines.
Vervoer van bewoners:
 Maximaal twee inzittenden per (privé-)auto waarvan één de chauffeur is.
 Taxivervoer alleen als taxibedrijf de afstandseis van anderhalve meter waarborgt.
Bezoekregeling:
 Bewoners mogen niet op bezoek bij ouders en ouders komen niet op appartementen van
bewoners (tenzij op verzoek van team).
 In overleg met bestuur kan voor een noodzakelijke activiteit op het appartement een
uitzondering worden gemaakt. Ouders zorgen daarna voor desinfectie.
Terras:
 Er staat een tuintafel met banken onder de boom op het grasveldje voor Olivier. Het is de
bedoeling dat ouders daar afspreken met hun zoon of dochter. Ook hier letten op hygiëneen afstandseisen.
Lift:



Team zorgt voor regelmatige schoonmaak van liftknoppen en deuren.
Liftgebruik door maximaal één persoon tegelijk.

Afspraken met familie (onder meer zussen en broers):
 Op afspraak en met handhaving van de 1,5 meter afstandseis mogen familieleden op
bezoek komen. Ook weer buiten op het grasveldje bij de picknicktafel.
 Overleg van te voren even met het team om te voorkomen dat het ineens veel te druk
wordt.
 Vrienden en vriendinnen komen nog even niet buiten of binnen bij Olivier op bezoek.
Boodschappen:
 Bewoners gaan niet zelf boodschappen doen in de supermarkt. Het is erg lastig binnen
winkels om de afstandseis te handhaven.
 Ouders blijven dus nog even zelf de boodschappen verzorgen voor hun zoon of dochter.
Kapper/pedicure:
 Bezoek aan kapper of pedicure is toegestaan.
 Kapper of pedicure komen niet binnen bij Olivier.
Wandelen/fietsen:
 Wandelen of fietsen met eigen zoon of dochter is toegestaan. De afstandseis wordt daarbij
in acht genomen.
 Bert coördineert een wandelprogramma: ouders geven aan wanneer zij met een bewoner
van Olivier willen wandelen (niet hun eigen zoon of dochter en onder voorwaarde dat de
ouders van de betreffende bewoner akkoord zijn), ook met inachtneming van de
afstandseis.
 Bewoners mogen alleen een-op-een met een ouder wandelen, dus niet met meerdere
bewoners samen.
 Bewoners mogen met tweeën samen fietsen mits de begeleiding daarmee akkoord is.
NB:
In overleg met team en bestuur stichting Olivier kan in individuele gevallen worden afgeweken van
de afspraken.

