Datum: 7 april 2020
Betreft: verlenging van de maatregelen
Beste onderaannemer,
In deze brief willen wij u informeren over de verlenging van de maatregelen die de Profila Zorggroep
heeft genomen in verband met het Coronavirus. Deze maatregelen zijn getroffen om de continuïteit
van onze zorg en de veiligheid en gezondheid van onze cliënten en medewerkers te kunnen
waarborgen. Deze maatregelen gelden in ieder geval tot 26 april aanstaande en zijn in lijn met de
maatregelen van de rijksoverheid en in lijn met richtlijnen van RIVM en Vereniging
Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Hieronder de diverse maatregelen die Profila Zorggroep heeft
genomen om onze cliënten en medewerkers te beschermen.
•
Tijdelijke sluiting dagbestedingslocaties. Om verspreiding van het virus te voorkomen en
onze cliënten en medewerkers te beschermen, is na een zorgvuldige afweging besloten om de
dagbestedingslocaties te sluiten tot 26 april. Dit is in lijn met het beleid van collega-instellingen.
Cliënten van Profila Zorggroep blijven voorlopig thuis. Dagbesteding zal zoveel mogelijk op de eigen
locatie of op de eigen woongroep worden aangeboden.
•
Dagbesteding bij onderaannemers. Voor cliënten van Profila Zorggroep die dagbesteding
hebben bij onderaannemers geldt ook dat zij thuis blijven en niet naar hun dagbesteding gaan. Wij
beseffen dat dit voor iedereen de nodige consequenties heeft. Wij hopen echter met deze
maatregelen zoveel mogelijk te bewerkstelligen dat de cliënten en medewerkers gezond blijven en
wij goede zorg kunnen blijven bieden.
•
Ambulante dienstverlening. Dit zal zoveel mogelijk via telefonisch contact of beeldbellen
worden georganiseerd. Fysieke contacten proberen we zo te vermijden, tenzij het zien van cliënten
absoluut noodzakelijk is om de kwaliteit van zorg te waarborgen.
•
Informeren cliënten. Profila Zorggroep informeert al haar cliënten over de verlenging van de
maatregelen door middel van een brief. Verder worden alle familieleden en verwanten van cliënten
geïnformeerd. Alle updates met betrekking tot eventuele maatregelen en locaties delen we op onze
site en via de teams op locatie.
Ook in deze omstandigheden doen wij alles wat mogelijk is om kwalitatief goede zorg te blijven
bieden. De zorginhoudelijke ondersteuning blijft beschikbaar en ook ons servicecentrum is gewoon
bereikbaar.
Mocht u nog vragen hebben kunt u contact opnemen met Jeannette Nikkels (Manager Verkoop en
Zorgbemiddeling) j.nikkels@profilazorg.nl 06 22948482
Kijk op onze websites om op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen.
Met een hartelijke groet,

Drs. Peter van Wijk, interim-bestuurder Profila Zorggroep

