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
Onderwerp: Update m.b.t. Coronavirus – verlenging maatregelen
Beste bewoner of cliënt,
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 tot en met 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. 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
richtlijn beperkt bezoek, maximaal 1 per cliënt per dag en dan op de eigen kamer of het eigen
appartement. Weet je niet welke regeling voor jou geldt? Overleg dan met je persoonlijk begeleider.
Dagbesteding – in aangepaste vorm tot en met 19 mei
Dagbesteding van de Profila Zorggroep voor eigen cliënten gaat door, in aangepaste vorm en soms
op de woongroep. Ga je normaal gesproken naar een dagbesteding van een andere organisatie dan
de Profila Zorggroep, dan kun je daar deze weken niet naar toe. Voor jou is gezocht naar een
alternatieve dagbesteding. Heb je hierover vragen? Stel ze dan aan je persoonlijk begeleider.
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. 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 neemt hiervoor met jou en met je ouders of verzorgers contact op.
Ambulante hulpverlening
Onze ambulante hulpverlening (gesprekken met hulpverleners zonder dat je op één van onze locaties
woont of dagbesteding ontvangt) gaat in aangepaste vorm door.
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

