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17 december 2020

Kenmerk:

Nederland in lockdown, locaties en dagbesteding blijven open

Beste collega,
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. Wat geleid heeft tot een stevige lockdown tot en met in
ieder geval 19 januari. Alles met als doel dat wij met zo min mogelijk mensen in contact komen. 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. De werkdruk, het
werken met PBM en de angst en spanning voor besmetting maken je werk extra zwaar. Dat realiseren we
ons. We vertrouwen erop dat jullie met elkaar je veerkracht kunnen inzetten om deze fase door te komen.
Graag brengen we je op de hoogte van de maatregelen die wij in het verlengde van de overheidsmaatregelen hebben genomen voor de cliënten, verwanten en medewerkers van Philadelphia.
Locaties, dagbesteding en orthopedische dagcentra blijven open
We zijn heel blij dat tijdens deze pittige periode de woon-, dagbestedings- en de leer- en werklocaties
openblijven. Ook de ODC’s mogen openblijven. Zodat we cliënten de zorg en begeleiding die zij nodig
hebben, kunnen blijven bieden. Voor cliënten die ambulante ondersteuning of jobcoaching krijgen, geldt
dat begeleiders dit zo veel mogelijk op afstand doen. Als het nodig is, kunnen zij op huisbezoek of
werkbezoek gaan. Uiteraard met inachtneming van de regels. Voor behandelaren geldt net als nu, dat zij
alleen naar een locatie gaan als dit echt nodig is. Ook zij kijken of een digitaal alternatief mogelijk is.
Uiteraard blijven we er binnen Philadelphia alles aan doen om jou, je collega’s, de mensen die je
ondersteunt en hun familie te beschermen. En we willen voorkomen dat het virus zich verder kan
verspreiden. Daarom vragen we jou om tijdens de feestdagen extra alert te zijn op deze maatregelen.
Hoe moeilijk dat ook is.
Waar moeten we op letten in deze fase?
•

Cliënten kunnen, als zij geen corona-gerelateerde symptomen hebben, bezoek en logees
ontvangen en zelf ook op bezoek en uit logeren gaan. Wel is het belangrijk dat het aantal mensen
dat samenkomt, beperkt blijft tot het eigen gezin + 3 gasten tijdens de kerstdagen en buiten de
feestdagen tot maximaal 2 gasten.
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•

•

•
•

Als een cliënt zelf corona-gerelateerde klachten krijgt tijdens het bezoek aan familie of vrienden, is
het belangrijk om de cliënt zo snel mogelijk te laten testen. Dit om te voorkomen dat andere
cliënten en begeleiders besmet raken. Als het kan, blijft de cliënt op het logeeradres totdat de
uitslag van de test bekend is. Als de cliënt toch op locatie komt, gaat de cliënt in quarantaine totdat
de uitslag van de coronatest bekend is.
Voor jou als medewerker geldt ook dat je alert bent op corona-gerelateerde symptomen bij jezelf
en je familie. Als je deze symptomen hebt, laat je je zo snel mogelijk testen. Totdat de uitslag
bekend is, ga je thuis in quarantaine.
Fysieke bijeenkomsten, zoals trainingen en aan-de-slag dagen, kunnen helaas niet doorgaan.
We denken na over een alternatief.
Bij alles wat we doen denken we na over de mogelijke risico’s voor onszelf, voor bewoners en voor
elkaar als collega’s. En we mogen elkaar hier ook op aanspreken.

Hallo Thuis
Met de feestdagen en door corona zullen cliënten wat meer thuis zijn. Daarom gaat Hallo Thuis extra
uitzenden. Wil je de cliënten hiervan op de hoogte brengen? De programmering vind je op het YouTubekanaal. Je kunt ook leuke activiteiten, filmpjes of andere dingen delen. Mail dan naar Hallo Thuis:
hallothuis@philadelphia.nl. Het kan ook via Whatsapp: 06 - 216 562 17.
Actuele informatie over corona
Wil je meer informatie over actuele ontwikkelingen en maatregelen rondom corona? Die vind je op
Mijn Philadelphia. Ook kun je informatie vinden op www.rijksoverheid.nl en www.rivm.nl
Vragen?
Als je vragen hebt, kun je die aan je manager stellen of contact opnemen met de Servicedesk Zorg &
Kwaliteit. Bel met 033 - 760 2727 of stuur een mail naar servicedesk.zorg.kwaliteit@philadelphia.nl
Tot slot
Wij beseffen dat juist in deze periode van het kerstfeest en de jaarwisseling de behoefte aan samenzijn met
familie en vrienden groot is. Zeker na dit zware jaar. Dat geldt voor ons allemaal. We zullen de feestdagen in
kleine kring moeten vieren. De uitdaging is onze liefde en betrokkenheid op een andere manier te uiten.
De afgelopen maanden zijn we steeds weer onder de indruk geraakt van jullie betrokkenheid, flexibiliteit en
creativiteit. Wij hebben daar dan ook het volste vertrouwen in.
Wij wensen je gezegende kerstdagen en een gezond en gelukkig nieuwjaar!

Hartelijke groet,
Greet Prins, Jeroen van de Pas en Han van Esch
Raad van bestuur
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