Aan
: verwijzers, plaatsers, ketenpartners Klein Voorhout
Van
: Direc:e Klein Voorhout, He<y Post
Betre@ : maatregelen in het kader van Corona
Beerta, 16 maart
Geachte samenwerkingspartners,
Sinds een aantal dagen hee@ de corona crisis onze wereld behoorlijk op zijn kop gezet.
Momenteel zijn alle scholen gesloten en ook nagenoeg alle loca:es voor dagbesteding
hebben de deuren gesloten voor de komende 2 of 3 weken.
Met deze brief willen we u informeren over de maatregelen die we hebben getroﬀen op
Klein Voorhout:
•

We hebben extra hygiëne maatregelen ingevoerd; van extra schoonmaak van het
sanitair, tot het instellen van een rou:ne van handen wassen conform de richtlijnen
van het RIVM

•

We beperken het ontvangen van bezoek op Klein Voorhout en
bezoek wordt alleen ontvangen in de vergaderkamers, niet op de afdeling.

•

Indien een bezoeker verschijnselen van griep of koorts hee@ of in aanraking is
geweest met besme<e personen kan het bezoek geen doorgang vinden.

•

Overleggen met ouders, plaatsende instan:es, school of andere hulpverlening vinden
alleen doorgang indien dringend noodzakelijk. Als overleg telefonisch mogelijk is
hee@ dat de voorkeur. Alle andere overleggen worden tot 6 April opgeschort.

•

We houden op de groepen zo veel als mogelijk een dag structuur aan met een opsta
:jd, :jd voor huiswerk of school tv en s ’middags een ac:viteit.

•

Logeerkinderen die verschijnselen van griep of koorts hebben kunnen niet logeren.

Bovenstaande is eerst tot 6 april van kracht maar natuurlijk kan de situa:e van dag tot dag
en van week tot week veranderen. Mocht u vragen hebben of zaken willen overleggen belt u
dan gerust naar het algemene nummer (0597-593232) of naar ondergetekende,
We gaan de crisis samen het hoofd bieden en hopen er met zijn allen zo goed en zo snel als
mogelijk doorheen te komen,
Mede namens alle medewerkers, met vriendelijke groet,
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