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Beste mijnheer, mevrouw,
Om nieuwe coronabesmettingen te stoppen gaat Nederland weer voor een deel op slot. De
regering noemt dit nu een gedeeltelijke ‘lockdown’. Deze maatregelen zijn 16 oktober
ingegaan en duren tot minstens in december. Weer is het moeilijker om contact te houden
met mensen die u na staan: vrienden, vriendinnen, familie, een clubgenoot of een vrijwilliger.
We wensen u daarbij veel veerkracht toe.
Intussen heeft RIBW K/AM maatregelen genomen die nodig zijn voor ieders veiligheid. Terwijl
we tegelijkertijd iedere cliënt zo goed mogelijk blijven begeleiden. Welke maatregelen dat zijn
leest u in deze brief. Cliënten die op onze locaties wonen/komen zijn inmiddels via de teams
ongetwijfeld al geïnformeerd over bepaalde maatregelen.
Neus-mondmaskers
Er geldt nu een dringend advies van de overheid om mondkapjes te dragen in ‘publieke
binnenruimten’. Vanaf medio november wordt het advies omgezet in een wettelijke
mondkapjesplicht. Veel winkels, musea, theaters en openbare bibliotheken houden zich eraan en
wij volgen deze lijn. Want mondkapjes beschermen tegen het coronavirus. Ze geven veel
mensen ook een veilig gevoel. Als je ze draagt, zeg je eigenlijk tegen een ander: ik denk aan
jouw veiligheid. Natuurlijk blijven we, ook met mondkapje, 1,5 meter afstand houden van elkaar.
Wat betekent dit?
•

Alle medewerkers die met cliënten werken dragen een neus-mondmasker als zij in
beweging zijn op de locatie.

•

Komen begeleiders bij u thuis en is de 1,5 meter-regel niet te handhaven? Dan vragen
we u voor ieders veiligheid een niet-medisch neus-mondmasker (OV-mondkapje) te
dragen.
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Bezoekers locaties
Voor de veiligheid van cliënten, bezoekers en medewerkers vragen we aan elke bezoeker van
cliënten op locaties van RIBW K/AM of:
•

zij een niet-medisch mondkapje (OV-mondkapje) willen dragen zolang zich ze in
de openbare ruimten van het gebouw bewegen. In uw eigen woning kunt u zelf vragen
of uw bezoek binnen een mondkapje draagt. Bijvoorbeeld als 1,5 meter afstand niet
mogelijk is;

•

zij willen meewerken aan een gezondheidscheck en registratie bij binnenkomst.
Op locaties zal de begeleiding bezoekers vragen te verklaren dat zij geen klachten
hebben passend bij het Coronavirus. Naam en contactgegevens worden genoteerd en de
bezoeker zet een paraaf. Als er een besmetting is kunnen we snel achterhalen waar de
‘besmetting’ vandaan komt en ‘naartoe gaat’. Het maakt dus het zogenaamd bron- en
contactonderzoek makkelijker.

Maximaal aantal bezoekers
De maatregelen van het kabinet zijn gericht op minimaliseren van het aantal contacten op
een dag. Ook RIBW K/AM houdt zich aan de regel ‘thuis maximaal 3 bezoekers per dag’. Het
geldt dus ook voor cliënten die in een locatie van RIBW K/AM wonen. En ook dan moet
rekening worden gehouden met 1,5 meter afstand.
Voor locaties waar gezamenlijke huiskamers zijn, verwijzen wij naar de regels op die locaties.
Regels kunnen per locatie verschillen doordat afmetingen van de huiskamers uiteenlopen.
Verder geldt ook een uitzondering voor de dagbesteding. Hier kunnen in overleg, op afstand
en in veilige ruimten, meer mensen deelnemen aan een activiteit.
Wat gebeurt er bij een coronabesmetting of bij een vermoeden daarvan?
Bent u besmet geraakt of is er een vermoeden dat dit zo is, dan gaat de begeleiding volgens
een plan werken waarin heel precies, en stap voor stap staat beschreven wat er moet
gebeuren. Zo zal er bij een vermoedelijke besmetting snel een test moeten worden
afgenomen bij de GGD. Bent u bijvoorbeeld in nauw contact geweest met een besmet
iemand? Dan kunnen wij u vragen 10 dagen op uw kamer/thuis te blijven om verspreiding
van het coronavirus te voorkomen. Ook andere maatregelen kunnen nodig zijn. Welke dat zijn
hangt af van uw situatie: woont u op een BW-locatie, krijgt u ambulante begeleiding of alleen
dagbesteding. Heeft u hierover vragen? Neem dan contact op met uw begeleider.
Wij melden vastgestelde en vermoedelijke besmettingen aan de betreffende clustermanager
en aan het Corona-crisisteam van RIBW K/AM. Dat doen we om met passende maatregelen
verspreiding van het virus te voorkomen.
Wat gebeurt er als mijn begeleider besmet is of als daarvan een vermoeden is?
U wordt hierover zo snel mogelijk geïnformeerd en de maatregelen worden met u besproken.
We blijven in contact
We blijven contact houden en blijven begeleiden. Met extra veiligheidsmaatregelen wanneer
dat nodig is. En op voldoende afstand (1,5 m), of via beeldbellen of op andere creatieve
manieren die begeleiders sinds maart hebben bedacht, vaak samen met u.
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Met elkaar uitdagingen aangaan
Met alle genomen besluiten/maatregelen en wellicht nog te nemen nieuwe maatregelen hopen
wij met elkaar het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen waar we voor staan. En ook de
komende periode weer zo goed mogelijk en met zo weinig mogelijk zieken door te komen. En
daarbij maximaal onze bijdrage te leveren aan beheersing van het Coronavirus.
Dat kan niet zonder u. Want de maatregelen werken het beste als iedereen zich eraan houdt.
Hoe vervelend, lastig of ronduit vermoeiend dat soms is.
Mogen wij weer op u rekenen? Dank u wel!
Met vriendelijke groet,

Naomi Tas en Rob de Jong
Raad van Bestuur

P.S. Deze brief zal via de teams ter informatie naar familie en naastbetrokken worden gestuurd; uw eerste
contactpersoon. Bij de teams is bekend of er een eerste contactpersoon is en of u wil dat deze wordt geïnformeerd.
Het is voor ons echter niet mogelijk álle familie/naastbetrokkenen van cliënten te bereiken. Daarom verzoeken wij
u, cliënt van RIBW K/AM, de inhoud van deze brief waar mogelijk onder de aandacht te brengen van uw familie. U
kunt de brief terug vinden op onze website www.ribw-kam.nl/Corona.
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