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Datum:

23 april 2020

Kenmerk:

huidige situatie corona-maatregelen

Beste ouders, verwanten en belangenbehartigers,
We leven in moeilijke tijden. Dat geldt voor de cliënten bij Philadelphia, de medewerkers die hen verzorgen
en ondersteunen en niet in de laatste plaats voor u als familielid, verwant of belangenbehartiger.
We horen, zien én begrijpen dat deze maatregelen velen erg zwaar vallen. Tijdens de persconferentie
van het kabinet afgelopen dinsdag werd gezegd dat we een pril begin van de weg terug gaan maken.
Maar heel eerlijk, zo zal het écht niet voor iedereen voelen. De maatregelen blijven immers nog van kracht.
Er vindt maar een kleine versoepeling plaats. Met ons hoofd snappen we best dat de vrijheid van de een
niet ten koste mag gaan van de gezondheid van een ander. Maar het hart zegt heel wat anders. Emotioneel
is en blijft het besluit van het kabinet een zware dobber. En toch is het de werkelijkheid waar we met elkaar
voorlopig mee door moeten. Hoe verdrietig ook.
Wat blijft en waar is ruimte?
Wij moeten ons tot 20 mei houden aan de maatregelen van het kabinet. Dat betekent dat ook de
maatregelen binnen Philadelphia tot die datum worden verlengd. Wél gaan we met al onze creativiteit
bezien hoe wij binnen deze maatregelen op allerlei manieren kunnen inzetten op meer contact.
De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland bereidt zich in afstemming met het RIVM daar ook op voor.
De mate van kwetsbaarheid van bewoners van een locatie zal daarbij wel leidend blijven. Dit betekent dat
de afspraken per locatie kunnen gaan variëren. Wij vragen hiervoor uw begrip. En vooral ook uw hulp om
mee invulling te geven aan veilige maar waardevolle contactmomenten. Mocht blijken dat er toch te grote
risico’s ontstaan, dan zullen we moeten terugvallen op het houden aan de strakke maatregelen.
Locatiemanagers communiceren over specifieke maatregelen met u en kunnen eventuele vragen
beantwoorden.
Wat verandert?
De versoepeling is beperkt. Per 11 mei gaan de basisscholen weer starten. Buitenschoolse, naschoolse
opvang, en bijzonder onderwijs volgen de basisscholen en gaan ook open vanaf 11 mei 2020 voor kinderen
tot 12 jaar. Dat betekent dat Philadelphia zich nu voorbereidt om deze activiteiten, zoals naschoolse opvang
en onze Orthopedagogische Dag Centra (O.D.C.), weer te gaan opstarten. Locatiemanagers zullen hier in de
komende tijd mee aan de slag gaan en u hierover gaan benaderen.

We zijn voorbereid
Achter de schermen is heel veel georganiseerd binnen Philadelphia. Zo hebben we een intern
uitzendbureau gerealiseerd waardoor we - als dat nodig is - gemakkelijk collega’s op andere locaties kunnen
laten werken. Ook hebben we voorbereidingen getroffen voor cohortverpleging. Voor als de situatie
ontstaat dat we iemand niet op zijn of haar eigen locatie de nodige zorg, ondersteuning of medische
behandeling kunnen bieden. Op www.philadelphia.nl/coronavirus hebben we alle belangrijke informatie
voor u verzameld. Hier kunt u lezen wat de laatste stand van zaken is en vindt u alle corona-gerelateerde
nieuwsberichten. Ook hebben we de verschillende mogelijke situaties met bijbehorende maatregelen op
een rijtje gezet.
Wat doet Philadelphia nog meer
Graag maken wij u ook attent op onze digitale ontmoetingsplek Sophi Online. In deze verwarrende tijd
hebt u wellicht eens iemand nodig om mee te praten, gevoelens te delen, of om advies te vragen.
Om handvatten te krijgen om met deze situatie om te gaan. Bij Sophi Online, een digitale omgeving voor,
door en met ouders en verwanten, proberen we dat. En heeft u al kennis gemaakt met het kanaal voor
cliënten die thuis zitten: Hallo Thuis!. U vindt het op onze website. Het is voor iedereen toegankelijk.
We wensen u veel sterkte en goede moed in deze dagen. We zijn ervan overtuigd dat we samen door deze
crisis komen.

Hartelijke groet,

Greet Prins
Voorzitter raad van bestuur

