Aan de verwanten van onze cliënten binnen de Profila Zorggroep
Datum: 23 april 2020
Onderwerp: Update m.b.t. Coronavirus – verlenging maatregelen
Beste ouder, broer, zus of verwant,
Deze week was er weer een persconferentie over de verlenging van de maatregelen rondom Corona.
Helaas betekent dit voor ons dat veel maatregelen nog nodig zullen blijven.
Bezoekregeling – aangescherpte maatregelen t/m 19 mei
De aangescherpte richtlijnen voor het ontvangen van bezoek op de locaties zijn weer verlengd en
gelden in elk geval tot en met 19 mei.
We volgen voor de Gehandicaptenzorg de landelijke aangescherpte instructie bezoekregeling
gehandicaptenzorg van o.a. de VGN wat betreft bezoekregelingen op de locatie. Namelijk: Geen
bezoek, tenzij de ouder/verwant betrokken is bij het verzorgingsproces en hier voor een specifieke
cliënt een onmisbare rol in heeft. Een ouder/verwant wordt in dit geval aangemerkt als werknemer.
Voor GGZ doelgroepen is de landelijke richtlijnen beperkt bezoek, maximaal 1 per cliënt per dag en
dan op de eigen kamer of het eigen appartement.
Dagbesteding – in aangepaste vorm
Ook de dagbesteding van de Profila Zorggroep voor eigen cliënten gaat door in aangepaste vorm en
soms op de woongroep. Gaan cliënten normaal gesproken naar een dagbesteding van een andere
organisatie dan de Profila Zorggroep, dan kunnen ze daar deze weken niet heen (in elk geval tot en
met 19 mei). Voor hen is gezocht naar een alternatieve dagbesteding.
Wij proberen de dagbesteding zo goed mogelijk op een alternatieve manier in te vullen en zoveel
mogelijk aan te sluiten bij de wensen en mogelijkheden van onze cliënten.
Hulpverlening aan kinderen tot en met 12 jaar
Voor kinderen tot en met 12 jaar zijn de maatregelen iets versoepeld. Dit betekent dat wij weer gaan
starten met hulpverlening (waaronder dagbesteding) aan kinderen. De persoonlijke begeleider
neemt hiervoor met contact op met de ouders/verzorgers.
Ambulante hulpverlening – stel de hulpvraag niet uit
Onze ambulante hulpverlening gaat in aangepaste vorm door, telefonisch of via beeldbellen. Heeft u
het idee dat uw kind/verwant zijn of haar hulpvraag hierdoor nu niet durft te stellen, horen we dat
graag van u.
Tot slot
De wereld en onze samenleving zal er de komende maanden anders uit blijven zien en dat is lastig.
Hou vol! En dat kan alleen omdat God ons niet los laat.
Een heel hartelijk groet,

Peter van Wijk
Interim bestuurder Profila Zorggroep

