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Betreft
Aanscherping maatregelen

Datum
30 september 2020

Beste cliënten, ouders en verwanten,
De maatregelen die gisteren door het kabinet zijn ingevoerd zetten ons helaas weer een stap
terug.
Het is nodig, want de aantallen besmettingen lopen flink op. Ook binnen Syndion zien we een
toename in het aantal testen en positieve besmettingen.
We hebben de landelijke maatregelen die gisteravond zijn afgekondigd vertaald naar Syndion.
De basisregels blijven gelden en voor minimaal 3 weken zijn de volgende beperkende regels
hieraan toegevoegd:
Bezoekregeling:
Woonlocaties en individueel wonen:
 In een eigen appartement mag je maximaal 3 personen ontvangen. Er moet wel 1,5 meter
afstand worden gehouden
 Bezoekers komen niet in de gemeenschappelijke ruimte
 Bezoekers registreren zich bij binnenkomst en desinfecteren handen
 Het bezoek is klachtenvrij
Groepswonen voor zeer kwetsbaren EMB en/of ouderen
 Maximaal 2 personen uit hetzelfde huishouden kunnen op bezoek komen op locatie of met
de cliënt naar buiten gaan
 Bezoek komt op afspraak in overleg met de begeleiding
 Elke locatie bepaalt zelf of er een aparte ruimte wordt ingericht voor bezoek of dat bezoek
gebruik maakt van de eigen kamer van de bewoner
 Bezoekers komen niet in de gemeenschappelijke ruimte
 Bezoekers registreren zich bij binnenkomst en desinfecteren handen
 Het bezoek is klachtenvrij
Aanwezigheidslijst
Op alle woon- en dagbestedinglocaties ligt een aanwezigheidslijst die alle bezoekers verplicht
moeten invullen. Dit is noodzakelijk voor een eventueel bron- en contactonderzoek van de
GGD.
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Mondkapjes
Het advies van het kabinet om in de 3 risico regio's preventief mondneusmaskers te gebruiken
geldt nog niet in de gehandicaptenzorg. Het RIVM werkt op dit moment aan een advies of en
zo ja voor welke groepen/situaties in de gehandicaptenzorg preventief gebruik van
Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) zinvol is. Dit advies wordt volgende week
besproken in het OMT.
Vervoer
In het openbaar vervoer en in (taxi) busjes is het gebruik van een niet-medisch mondkapje
verplicht. De begeleiders van de locatie helpen de cliënten in en uit de bus.
Voor sommige doelgroepen is het dragen van een mondkapje niet haalbaar. Wanneer dit het
geval is, wordt het apart besproken met Bodetax en worden en er afspraken over gemaakt.
Ventilatie
Het is belangrijk om dagelijks minimaal 10 minuten het raam open te zetten voor frisse lucht in
de locaties, appartementen, slaapkamers etc.
Bijeenkomsten
Fysieke bijeenkomsten/overleggen worden verzet of vinden digitaal plaats, tenzij deze
noodzakelijk zijn voor het primaire proces.
Thuiswerken
Thuiswerken wordt de norm voor niet cliënt-gebonden personeel .
Gedragsdeskundigen, behandelaren en clustermanagers komen, in het belang van de zorg
aan de cliënten en de teams, wel naar de locaties toe. Zij kunnen zelf de afweging maken wat
er nodig is.
Op onze website www.syndion.nl onder de button Corona Virus vind u een samenvatting van
alle Corona maatregelen binnen Syndion. Deze wordt regelmatig aangepast.
Als we ons allen houden aan bovenstaande regels, hopen we de verspreiding van het
coronavirus binnen de perken te houden. Iedereen heel veel sterkte gewenst in deze nog
steeds lastige en onzekere tijd. We wensen u een heel goede gezondheid toe en hopen dat
we met elkaar het zo noodzakelijke contact kunnen blijven onderhouden, ook al is dit anders
dan we zouden willen.
Met vriendelijke groet,

Harry Vogelaar
Bestuurder

Brigitte Jacobs
Directeur Zorg & Dienstverlening
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