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: Ontwikkelingen maatregelen corona

Beste mevrouw, meneer,
De impact van corona is groot en raakt ons allemaal. Inmiddels zijn we een half jaar verder na het
afkondigen van de eerste coronamaatregelen. Een half jaar dat voor de cliënten en u, maar ook voor
onze medewerkers en vrijwilligers, ingrijpend is geweest.
We zijn blij dat we voor de zomer enkele maatregelen hebben kunnen versoepelen zoals de
bezoekregeling, uiteraard met inachtneming van de geldende maatregelen om het coronavirus tegen te
gaan. In deze brief willen wij u bijpraten over de ontwikkelingen bij De Zijlen.
Houden aan de maatregelen
Op dit moment zien we meer besmettingen in het land en in onze regio. We werken er hard aan om onze
cliënten goede zorg te blijven leveren. Als dit in de knel dreigt te komen, dan nemen we contact met
verwanten/vertegenwoordigers op om oplossingen te bespreken.
Belangrijk voor ons allen is het naleven van de maatregelen: 1,5 meter afstand houden, regelmatig
handen wassen en in geval van griep of verkoudheidsklachten thuis blijven en laten testen. Tegelijkertijd
begrijpen we ook dat dit veel vraagt van iedereen. Toch blijven we een beroep op u en iedereen bij De
Zijlen doen, want we hebben met z’n allen rekening te houden met de gezondheid en kwetsbaarheid van
cliënten en medewerkers. Door ons te houden aan de maatregelen, houden we het risico op besmetting
zo klein mogelijk.
Bezoekregeling
We gaan er vanuit dat we nog voor langere tijd rekening moeten houden met het coronavirus. Onze
bezoekregeling blijft daarom ook de komende maanden van kracht. Daarin staat dat bezoek alleen op
afspraak mogelijk is met een beperking in het aantal bezoekers per keer. We hopen zo het virus zoveel
mogelijk buiten de deur te houden. Mocht er toch sprake zijn van een besmetting of toenemende risico’s
op een locatie, dan zullen we lokaal (tijdelijk) teruggaan naar strengere richtlijnen.
Werk & Dagbesteding
Omdat we er vanuit gaan dat we nog langere tijd rekening moeten houden met het coronavirus, gaan we
Werk & Dagbesteding tot 1 januari 2022 anders organiseren.
Het uitgangspunt is dat cliënten niet onnodig met cliënten van andere locaties in contact komen. Dit
betekent dat een woonlocatie gebruik maakt van maximaal twee dagbestedingslocaties. Op die
dagbestedingslocatie komen niet meer dan twee woonlocaties met elkaar in contact. De dagbesteding
heeft zoveel als mogelijk vaste begeleiders. Daarmee wordt de inloop en de vermenging beperkt.
De uitwerking vraagt om maatwerk, dit vindt plaats in afstemming met de Locatiemedezeggenschapsraad
en vervolgens met cliënten en hun verwanten. Het locatiehoofd Werk & Dagbesteding bespreekt dit met
cliënten die alleen werk en dagbesteding bij De Zijlen hebben.
Als er sprake is van een besmetting, dan worden er lokaal tijdelijk aanvullende maatregelen genomen.
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Testen en beschermingsmiddelen
Tot nu toe zijn er bij De Zijlen geen cliënten besmet met het coronavirus, wel hebben we te maken gehad
met een (beperkt) aantal besmette medewerkers. Een besmetting betekent dat de locatie in quarantaine
gaat. Dit geldt ook voor de collega’s die direct contact hebben gehad, waardoor het rooster onder druk
kan komen te staan. Het volgen van de maatregelen is voor medewerkers dan ook van groot belang.
We hebben nauwe contacten met de GGD en kunnen onze cliënten en medewerkers bij klachten
betrekkelijk snel laten testen. We hebben inmiddels ruime ervaring met het testen van cliënten en
medewerkers. Het testen van cliënten verloopt tot nu toe goed.
Zorgmedewerkers krijgen vanaf deze week voorrang bij de GGD. Als we toch te lang moeten wachten,
testen we via een ander laboratorium. Daar hebben we zelf een testmogelijkheid ingekocht. Op die
manier proberen we zoveel mogelijk de vaste begeleiding voor cliënten in te blijven zetten.
In geval van een besmetting hebben we, voor nu, voldoende beschermingsmiddelen zoals mondkapjes.
Tevens hebben we goed contact in de regio met onze ketenpartners.
We volgen de richtlijnen van de RIVM, GGD en VGN. Mochten er belangrijke wijzigen zijn, dan brengen
we u uiteraard via uw locatiehoofd of pb’er op de hoogte. Tevens plaatsen we de laatste informatie op
onze website www.dezijlen.nl.
Enquête resultaten
Via een online vragenlijst hebben we u en onze medewerkers gevraagd om uw ervaringen met onze
werkwijze tijdens deze pandemie te delen. Daaruit blijkt steun voor onze aanpak, dat is prettig. De input
leidt er toe dat we ons coronateam met twee locatiehoofden hebben aangevuld en dat we u meer op de
hoogte houden wanneer u veranderingen kunt verwachten. Deze communicatie verloopt via de locatie.
Waardering
We willen afsluiten met het uitspreken van onze waardering. We zijn trots op de veerkracht van de
cliënten, van u en van de medewerkers/vrijwilligers. We blijven daarop een beroep doen, samen moeten
we deze coronacrisis ook de komende maanden het hoofd bieden. Daarin is het belangrijk dat we elkaar
niet uit het oog verliezen. Aandacht voor elkaar blijft, in welke vorm dan ook, heel belangrijk. Dat geldt
voor ons allen en daar gaan we ons samen hard voor maken bij De Zijlen.
Met vriendelijke groet,
namens de CMR en OR
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