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Informatiebrief voor ouders, broers en zussen en team van Olivier 
13 oktober 2020 
 
 
Beste allemaal, 
 
 
Na de persconferentie van premier Rutte van dinsdag 13 oktober willen we jullie opnieuw 
informeren. We denken dat er voor Olivier op dit moment niet veel hoeft te veranderen. 
 
Werk en dagbesteding 

− Er zijn enkele bewoners met dagbesteding in de horeca. Als zij thuis komen te zitten 
omdat hun horecabedrijf moet sluiten, zal het team ervoor zorgen dat er een goed 
gestructureerd dagprogramma voor hen komt. Gelukkig hebben we op dit moment 
voldoende teamleden om extra activiteiten mee te ondernemen. En als het wenselijk is 
om weer een wandel- of fietsprogramma met ouders op te zetten, dan zullen ook 
daarvoor ongetwijfeld voldoende ouders te vinden zijn. 

− Als ouders twijfelen over het doorgaan van werk of dagbesteding, willen ze dan zelf 
contact opnemen met het bedrijf waar hun zoon/dochter werkt en het resultaat aan de 
PB-er doorgeven? 

 
Mondkapjes 

− Landelijk zal binnenkort in alle winkels en andere openbare ruimtes een 
mondkapjesplicht gaan gelden. We hadden in onze vorige brief al aangekondigd dat 
zowel teamleden als bewoners mondkapjes gaan dragen bij winkelbezoek. Zorg er dus 
voor dat jullie zoon/dochter een mondkapje heeft.  

 
Hygiëne 

− Geen handen geven, vaak handen wassen, hoesten en niesen in de elleboog, zo goed 
mogelijk afstand houden. Deur- en liftknoppen en trapleuningen worden elke dag 
schoongemaakt. 

− Er zijn twee handdesinfectie dispensers aangeschaft die bij de deuren van de 
gemeenschappelijke ruimte zijn geplaatst. 
 

Bezoek 
− Maximaal drie personen op bezoek op het appartement van de bewoners, en 

aanvullend: slechts drie personen per dag. 
− Opnieuw vragen we jullie dringend om zo min mogelijk, en alleen indien echt 

noodzakelijk, in de gemeenschappelijke ruimte te komen. 
 
We hopen jullie met deze brief voldoende duidelijkheid te hebben gegeven; zo niet: neem 
contact op! 
 
 
Namens bestuur Stichting Olivier, 
Gijs 


