
Versoepelingen van de coronamaatregelen 

 

26-06-2021 

 
 

Beste allemaal, 
  
Nu er in het land weer meer wordt versoepeld, kan er bij Olivier ook weer meer. 
  
Mondkapjes hoeven niet meer te worden gedragen, dus ook niet op de gangen. Team houdt 
wel een mondkapje op bij verzorgingsmomenten. 
  
Iedereen is ook weer welkom in de gemeenschappelijke ruimte, maar wel met inachtneming 
van de 1,5 meter afstand. En let er een beetje op dat het niet te druk wordt. 
  
Het koken door ouders kan ook weer worden opgepakt binnen Olivier. 
  
De basisregels blijven hetzelfde: dus afstand houden maar ook handen wassen en bij 
verkoudheidsklachten thuis blijven. 
  
We hopen op een fijne zomer! 
  
Hartelijke groeten  
Gijs 

 

11-06-2021 

 

Beste allemaal 
  
In navolging van ASVZ (en de gehandicaptenzorg) kunnen we jullie melden dat vanaf nu 
binnen Olivier geen mondkapjes meer gedragen hoeven te worden. 
Wel nog bij verzorgingsmomenten. 
  
We denken dat zeker bij dit warme weer iedereen daar heel blij mee zal zijn. 
  
We willen natuurlijk toch voorzichtig blijven: dus ouders en broers en zussen komen nog 
steeds alleen op uitnodiging van het team in de gemeenschappelijke ruimte, blijven daar en 
op de gangen mondkapjes dragen en houden afstand. 
  
Op de appartementen mogen vier bezoekers per dag komen. 
  
Met hartelijke groet namens bestuur Stichting Olivier, 
  
Gijs 



18-05-2021 

Beste ouders,  
  
Het begint zomer te worden, alle bewoners zijn gevaccineerd en de terrassen kunnen weer 
langer open blijven.  
Daarom willen we ook bij Olivier meer mogelijkheden bieden aan familie om samen met onze 
bewoners activiteiten op ons eigen terras te ontplooien:  
zoals verjaardag vieren, barbecueën of anderszins...  
  
Wel graag:  
activiteiten afspreken in overleg met het team, 
familieleden blijven op anderhalve meter afstand van bewoners, 
alleen buiten, dus niet in de gemeenschappelijke ruimte, 
en verder natuurlijk met handhaving van de hygiëneregels. 
We hopen dat dit een volgende stap is op weg naar normaal...  
  
Met vriendelijke groet,  
  
Gijs  
 


