Afspraken corona-maatregelen binnen Olivier
Stand van zaken 2 juli 2020
Om corona buiten de deur te houden zijn er veel regels en deze regels veranderen ook regelmatig.
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.
− Derden mogen bij Olivier in de gemeenschappelijke ruimte komen.
− 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.
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.
− Bewoners mogen naar de sportschool.
− Bewoners mogen naar een terras.
− Kermisbezoek en terrasbezoek op kermis: alleen onder begeleiding.
Vervoer van bewoners:
− Bewoners mogen bij anderen in de auto. Met mondkapje wordt aanbevolen als er met
mensen uit verschillende gezinnen wordt gereisd.
− Taxivervoer, bus en trein alleen met mondkapje.
Bezoekregeling:
− Bewoners mogen bij anderen op bezoek en anderen mogen op bezoek bij Olivier komen.
Dat geldt dus ook voor vrienden en vriendinnen.
− Bewoners mogen buiten Olivier logeren en met vakantie.
− Vrijwilligers mogen hun activiteiten weer oppakken.
Lift:
−
−

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

Boodschappen:
− Bewoners mogen als ouders en team akkoord zijn zelf boodschappen doen.
− Voor bewoners voor wie de verschillende regels te verwarrend zijn, blijven ouders nog even zelf
de boodschappen verzorgen.
Kapper/pedicure:
− Bezoek aan kapper of pedicure is toegestaan.
− Kapper of pedicure mogen zo nodig binnen bij Olivier.
NB: In overleg met team en bestuur stichting Olivier kan in individuele gevallen worden afgeweken van
de afspraken.

