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Kenmerk:

Coronamaatregelen tot en met 19 januari

Beste,
We leven in een moeilijke tijd. Het coronavirus houdt de wereld al maanden in zijn greep en telkens als we
hoop hebben op verbetering, worden we helaas weer teleurgesteld. Ook nu weer hebben we te maken met
een stijgend aantal coronagevallen in ons land. Premier Rutte heeft op 14 december bekendgemaakt dat hij
niet anders kan dan de zwaarste maatregel afkondigen: Nederland is in lockdown. In ieder geval tot en met
19 januari. Een ingrijpende maatregel die nodig is om het coronavirus de baas te worden. Dit is voor ons
allemaal een heftige boodschap; we kunnen de kerstdagen en de jaarwisseling niet samen met de hele
familie en/of vrienden vieren. Terwijl we elkaar juist in deze periode zo nodig hebben. We zullen opnieuw
met elkaar onze veerkracht moeten inzetten om deze fase door te komen.
In deze brief laten we u graag weten hoe we de maatregelen van het kabinet binnen Philadelphia inzetten.
Als uw familielid bij ons woont
De woonlocaties blijven open. Bewoners kunnen gewoon naar buiten gaan en bezoek ontvangen. Ook bij
ons geldt: 2 bezoekers per dag. Met de kerstdagen - 24, 25 en 26 december - is dat maximaal 3 personen
per dag. Uw familielid kan zelf bij iemand op bezoek gaan. Of bijvoorbeeld bij u komen logeren. Het is wel
belangrijk dat iedereen zich dan aan de afspraken houdt. Zodat we allemaal gezond blijven. U, uw familielid,
zijn of haar medebewoners, de medewerkers en andere verwanten. We mogen het virus geen kans geven!
Als een bewoner uit logeren is geweest, zullen wij bij terugkomst een mondelinge gezondheidscheck
afnemen. Mocht een bewoner tijdens het logeren klachten krijgen, dan is het noodzakelijk dat hij/zij zich zo
snel mogelijk laat testen. Hij of zij wacht de uitslag van de test af op het logeeradres. Zoals u zult begrijpen,
willen wij er alles aan doen om het coronavirus buiten de locatie te houden.
Als uw familielid naar dagbesteding of werk gaat
De dagbesteding en leerwerktrajecten van Philadelphia blijven open. Soms komt het voor dat cliënten niet
genoeg afstand kunnen houden in hun werk. Dan draagt de begeleider een mondkapje. Ook kan de cliënt
dan een mondkapje dragen als hij of zij dat fijn vindt. Als een cliënt werk of dagbesteding bij een andere
organisatie of bedrijf heeft, dan bepalen zij zelf hun regels. Als daar vragen over zijn, kan dat worden
besproken met de begeleider.
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Voor zowel de cliënten als begeleiders van Philadelphia geldt, bij klachten laten we ons testen en we blijven
thuis totdat de testuitslag er is. Soms gebeurt het dat een cliënt met klachten toch naar de dagbesteding
komt. In dat geval zullen we diegene helaas weer naar huis moeten sturen. Dit is erg vervelend en we willen
dit natuurlijk liever voorkomen. We verzoeken u dan ook vriendelijk of u hier goed op wilt letten. Bij twijfel
kunt u ons altijd even bellen om te overleggen met de locatie.
Actuele informatie over corona
Wilt u meer informatie over actuele ontwikkelingen en maatregelen rondom corona? Die vindt u op
www.philadelphia.nl/corona. Ook kunt u informatie vinden op www.rijksoverheid.nl en www.rivm.nl.
Vragen?
Als u vragen heeft, kunt u die stellen aan de medewerkers op de locatie.
Tot slot
Deze brief wordt naar alle ouders en verwanten van cliënten van Philadelphia verstuurd. We zijn ons ervan
bewust dat deze brief niet voor alle betrokkenen bij Philadelphia van toepassing is. We vertrouwen op uw
begrip.
We wensen u heel veel sterkte in deze moeilijke tijd. En we wensen u gezegende kerstdagen en een
gelukkig en gezond 2021.

Met vriendelijke groet,

Greet Prins
Voorzitter raad van bestuur
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