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Kenmerk:

17 december 2020
Coronamaatregelen tot en met 19 januari

Beste,
Het is een moeilijke tijd. Al heel lang hebben we in Nederland last van het coronavirus. Mensen
raken besmet en worden ziek. We hadden gehoopt dat het voor de kerstdagen beter zou gaan.
Helaas is dit niet zo. Nog steeds raken te veel mensen besmet met het coronavirus. De regering
heeft daarom besloten dat er extra coronamaatregelen nodig zijn. Die maatregelen gelden tot en
met 19 januari 2021. De scholen, bioscoop, theaters en pretparken gaan dicht. Ook winkels zoals
kledingzaken en tuincentra moeten hun deuren sluiten. Alles met als doel dat wij met zo weinig
mogelijk mensen contact hebben. Dat is heel vervelend en moeilijk voor veel mensen. Zeker nu
voor de feestdagen. Maar als we van het virus af willen komen dan moeten we ons aan deze
strenge regels houden.
Hieronder lees je wat dat voor jou betekent.
Als je bij ons woont
De woonlocaties blijven open. Je kan gewoon naar buiten gaan en bezoek ontvangen, niet meer
dan 2 personen per dag. En met de kerstdagen is dat niet meer dan 3 personen per dag. Ook kan
je zelf bij iemand op bezoek gaan. Of bijvoorbeeld logeren bij je familie. Het is wel belangrijk dat
je je dan aan de maatregelen houdt. Je houdt 1,5 meter afstand en wast vaak je handen. Als je
klachten hebt, dan blijf je natuurlijk thuis.
Als je ambulante ondersteuning of jobcoaching krijgt
We vinden het belangrijk dat jij de ondersteuning krijgt die je nodig hebt. De ambulant begeleider
en de jobcoach blijven jou ook nu gewoon ondersteunen. Dat doen we zoveel mogelijk via
DigiContact, telefonisch of via de app. En als het echt nodig is bij jou thuis of op je werkplek.
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Als je naar dagbesteding of werk gaat
De dagbesteding en leerwerktrajecten van Philadelphia blijven open. Soms komt het voor dat je
niet genoeg afstand kunt houden in je werk. Dan draagt de begeleider een mondkapje. Ook jij
kunt dan een mondkapje dragen als je dat fijn vindt. Heb je werk of dagbesteding bij een andere
organisatie of bedrijf? Dan bepalen zij zelf hun regels. Als je daar vragen over hebt, bespreek je dit
met je begeleider.
Hallo Thuis
Met de feestdagen en door corona zullen we meer thuis zijn en daarom gaat Hallo Thuis extra
uitzenden. Zo maken we het met elkaar toch gezellig. Hou het YouTube-kanaal in de gaten voor
de programmering. Dus heb je leuke activiteiten, filmpjes of dingen die je wilt delen? Mail dan
naar Hallo Thuis: hallothuis@philadelphia.nl. Het kan ook via Whatsapp: 06 - 216 562 17.
Vragen
Als je vragen hebt over de ondersteuning of over het coronavirus, dan kun je die stellen aan je
begeleider. Of je kunt bellen met DigiContact: 088 - 100 49 00.
Tot slot
Deze brief wordt naar alle cliënten van Philadelphia verstuurd. We zijn ons ervan bewust dat deze
brief niet voor iedere cliënt van Philadelphia van toepassing is. We vertrouwen op je begrip.
We wensen je heel veel sterkte in deze moeilijke tijd. En we wensen je een gezegend kerstfeest
en een mooie jaarwisseling.

Hartelijke groet,

Greet Prins
Voorzitter raad van bestuur
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