
1 
 

Informatiebrief voor ouders, broers en zussen en team van Olivier 
13 november 2020 
 
 
Beste allemaal, 
 
 
Na de persconferentie van premier Rutte van afgelopen week willen we jullie opnieuw 
informeren. We nemen hierbij ook de aangescherpte dringende aanbevelingen van ASVZ mee 
over het dragen van mondmaskers.  
 
 
Mondkapjes 

− Teamleden gebruiken mondkapjes bij de verzorgingsmomenten van bewoners. Dit 
wordt van te voren met hen besproken. Ook de ouders van de bewoners bij wie dit van 
toepassing is worden hierover geïnformeerd. 

− Bezoekers van de gemeenschappelijke ruimte (zie hierna) moeten een mondkapje 
dragen. 

− Zowel teamleden als bewoners dragen mondkapjes bij winkelbezoek. Zorg er dus voor 
dat jullie zoon/dochter een mondkapje heeft. 

 
Testbeleid 

− Bij verkoudheidsklachten of andere klachten die op corona kunnen wijzen, worden 
teamleden en bewoners altijd getest. In afwachting van de uitslag blijven teamleden 
thuis en bewoners op hun appartement. 

− Bij onduidelijkheid over de te volgen gedragslijn, belt het team de coronalijn van ASVZ 
voor advies. 

 
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 
− Een keer per dag maximaal twee personen op bezoek op het appartement van de 

bewoners. 
− Opnieuw vragen we jullie dringend om zo min mogelijk, en alleen indien echt 

noodzakelijk en OP VERZOEK VAN HET TEAM, in de gemeenschappelijke ruimte te 
komen. Draag bij zo'n bezoek een mondkapje (zie hiervoor). En loop dus niet zomaar 
de gemeenschappelijke ruimte in. 

 
Lift 

− Gebruik de lift niet als je ook met de trap kunt. 
 
Sport 

− Groepssporten (dus ook groepsfitness) zijn niet meer toegestaan. 
 
We hopen jullie met deze brief voldoende duidelijkheid te hebben gegeven; zo niet: neem 
contact op met Jolanda bij vragen over de zorg en voor alle andere vragen met het bestuur! 
 
Namens bestuur Stichting Olivier, 
Gijs 


