Aan alle cliënten van de Profila Zorggroep
Deze nieuwsbrief is voor alle cliënten en bewoners van:
Profila Zorg, EBC Zorg, Grip op je leven, Kansrijk Wonen.
Datum: 23 april 2020

Beste bewoner of cliënt,
Op dinsdag 21 april was er weer een persconferentie over het coronavirus.
Het is niet leuk, maar we moeten ons nog steeds aan heel veel regels
houden.

Regels over bezoek
We moeten ons nog langer aan de bezoekregels houden.
•

Er mag nog steeds niemand bij jou op bezoek komen.
En je mag zelf ook niet op bezoek gaan.
Alleen als je familie of vrijwilliger altijd helpt bij jouw persoonlijke
verzorging mag dit door gaan.

•

Deze bezoek-regel duurt in ieder geval tot en met 22 mei.
Misschien moet deze regel nog langer duren.
Premier Rutte en het R.I.V.M vertellen het ons in de week voor 22 mei.

Regels voor Dagbesteding voor volwassenen
Niet iedereen mag naar dagbesteding toe.
Sommige dagbesteding is voor een poosje dicht.
•

De dagbesteding voor volwassenen mag nog steeds niet open.
Het is nog steeds beter om met heel weinig mensen samen te zijn.

Als jij de afgelopen weken op een andere manier dagbesteding
hebt gekregen, dan blijft dit zo.
•

Deze dagbesteding-regel duurt in ieder geval tot 22 mei.
Misschien moet deze regel nog langer duren.
Premier Rutte en het R.I.V.M vertellen het ons in de week voor 22 mei.

Hulpverlening voor de kinderen tot en met 12 jaar
De basisscholen en kinderopvang mogen vanaf 11 mei weer open.
•

De hulpverlening voor kinderen begint weer vanaf 11 mei.
De dagbesteding voor kinderen gaat weer open vanaf 11 mei.

•

Het kan zijn dat sommige dingen iets anders gaan dan je gewend bent,
maar dat legt de begeleider goed aan je uit.
Jouw persoonlijke begeleider zal jou en je ouders of verzorgers bellen
of mailen.

Hoelang duren de regels nog?
De regels over bezoek en dagbesteding voor volwassenen duren tot 22
mei en misschien nog langer.
Op het laatste blad van deze brief zie je een kalender.
Elk hokje is een dag.
Is de dag voorbij, dan kun je een kruis door die dag heen zetten.
Zo weet je hoelang deze regels in ieder geval nog duren.
In de kalender zijn de hokjes tot 22 mei blauw gemaakt.
Van 23 mei tot en met 30 mei staat er een vraagteken

?

We weten nu nog niet of er dan weer nieuwe regels zijn.
In de week voor 22 mei hoor je of de regels veranderd worden.
Als er nieuwe regels komen, hoor je ook hoelang de nieuwe regels duren.

De kinderen die deze brief lezen mogen 11 mei weer naar dagbesteding.
Geef het hokje van 11 mei een kleur die jij mooi vindt.
Zo weet je wanneer je weer naar dagbesteding mag!
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Hou vol!
Veel dingen in Nederland zijn de komende maanden anders dan we
gewend zijn. Dat kan moeilijk zijn.
Hou vol! Onthoud dat God jou helpt!

Een heel hartelijke groet van,
Peter van Wijk
Interim bestuurder Profila Zorggroep

30 mei

?

