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Betreft
Versoepeling maatregelen per 1 juli as.

Datum
29 juni 2020

Beste cliënten, ouders en verwanten,
We zijn blij dat we naar aanleiding van de persconferentie van 24 juni jl. opnieuw een stap
vooruit kunnen zetten in de corona aanpak. We starten een nieuw hoofdstuk en gaan van een
intelligente lockdown naar ruimte met regels. Dit zijn algemene regels voor binnen en buiten.
Deze blijven nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen.

Basisregels
De volgende basisregels blijven gelden:
 Bij klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen.
 Mocht de test positief zijn, geef dit dat zo spoedig mogelijk door.
 Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 Was vaak je handen.
 Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.
Deze aanpak werkt. De piek aan besmettingen is voorbij, het virus hebben we onder controle
gekregen.
Ook door uitgebreid te testen en intensief bron- en contactonderzoek te doen.
De GGD houdt zorgaanbieders verantwoordelijk voor deze onderzoeken.
Daarom is het noodzakelijk dat bezoekers de aanwezigheidslijsten in de locaties goed invullen.
Op deze manier zijn we in staat om snel en gericht bij te sturen en verspreiding van het virus
tegen te gaan, daar waar het virus oplaait.

Versoepelingen
Door de versoepelingen per 1 juli as. wordt de routekaart aangepast. Als de basisregels goed
worden opgevolgd, vervalt de noodzaak voor andere beperkende maatregelen (met
uitzondering van situaties waarin er sprake is van besmettingen).
Vanaf 1 juli zijn er geen beperkingen bezoekfrequentie of -duur meer nodig, uiteraard wel met
inachtneming van de genoemde randvoorwaarden
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Binnen Syndion blijven er 2 beperkingen in stand:



Logeren voor de doelgroep EMB binnen Syndion start per 1 augustus as. Dit in
verband met de kwetsbaarheid van de doelgroep EMB.
Syndion kiest ervoor om voorlopig cliënten op 1 plek dagbesteding aan te bieden, om
de risico’s te blijven beperken. We voegen hier wel het ‘Nee tenzij’ beleid aan toe. Een
van de redenen is of de 1,5 meter in acht genomen kan worden door de cliënt zelf en
de andere cliënten op de dagbesteding. Afspraken hierover gaan in overleg met de
clustermanager.

Vakantie
De overheid heeft het reisadvies versoepeld. Iedereen mag weer op vakantie. Ook cliënten
willen graag op vakantie.
Syndion gunt cliënten uiteraard hun vakantie , maar wil iedereen wel nadrukkelijk vragen om
zich goed voor te bereiden en de basisregels ook op vakantie goed te blijven volgen.
Het coronavirus is namelijk niet weg, er blijft een risico op besmetting.
Via deze link actuele richtlijnen m.b.t. vakantie van de Rijksoverheid blijf je op de hoogte van
de laatste ontwikkelingen.

Vervoer
Ook met betrekking tot vervoer is er een aantal versoepelingen. Voor mensen die niet tot één
huishouden behoren, wordt het per 1 juli weer mogelijk om met meerdere personen in een
auto te reizen.
Ook de maatregelen voor het Openbaar Vervoer versoepelen.
In overleg met onze vervoerders, Bodetax, Voet en Haars, hebben we besloten dat cliënten in
de taxi(busjes) geen mondkapje hoeven te dragen. Tenzij de cliënt dit uiteraard zelf wil.
In de taxi kan 1,5 meter afstand gewaarborgd worden.
Voor jongeren onder de 18 jaar is ook geen 1,5 meter meer nodig. Voor volwassenen wel.

Tot slot
Er is veel gevraagd van ons allemaal in de afgelopen periode. We hebben met elkaar veel
bereikt en veel geleerd. Er zijn mooie, nieuwe initiatieven ontstaan, maar er is ook veel verdriet
geweest door met name de bezoekregeling. Daarom zijn we blij met alle bovenstaande
versoepelingen en hopen zeker dat dit verlichting geeft bij iedereen.
Voor nu willen we iedereen enorm bedanken voor alle inzet van de afgelopen maanden en
wensen wij iedereen alvast een fijne zomer toe en een goede gezondheid!
Met vriendelijke groet,

Harry Vogelaar
Bestuurder

Brigitte Jacobs
Directeur Zorg & Dienstverlening
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