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Beste lezer,
Vandaag (15-03-2020) heeft de regering nieuwe maatregelen getro en in de strijd tegen
de verspreiding van het Corona virus. Bij deze een update over het e ect op de
begeleiding door de ontwikkelingen omtrent het Corona virus.
De maatregelen en adviezen van het RIVM rondom het Corona virus blijven
onverminderd van kracht. Informatie over de actuele stand van zaken omtrent het
Corona virus vindt u hier.

Het e ect van deze maatregelen op de begeleiding van Active4you is als volgt:
Vanaf heden tot en met in ieder geval 6 april zijn onderstaande richtlijnen van
toepassing. Het managementteam gaat telefonisch contact opnemen met alle cliënten.
Hier wordt maandagochtend mee begonnen. De verwachting is dat wij dinsdagavond
iedereen hebben gesproken. Het doel van dit contact is om te bespreken hoe de
begeleiding de aankomende periode ingezet gaat worden. Hierbij wordt eveneens de
deelname aan de groepsbegeleiding en logeeropvang besproken.
Het verzoek is niet om direct om 09:00u te gaan bellen, stuur alstublieft een mail naar
het cliëntenbureau als u de behoefte heeft om maandag iemand van het
managementteam te spreken.
Aan onderstaande begeleidingsvormen kan worden deelgenomen, mits beide partijen
voldoen aan de richtlijnen van het RIVM zoals in de eerdere updates is beschreven.

Groepsbegeleiding
De groepsbegeleiding blijft open. Ondanks dat er vanuit de overheid geen richtlijn is
omtrent de groepsgrootte hebben wij besloten om de groepsgrootte te verkleinen naar
maximaal 5 deelnemers. De locaties worden zo ruimtelijk mogelijk ingedeeld.

Individuele begeleiding
Deze blijft doorgang vinden. Overleg of zorg op afstand mogelijk is. Dit heeft op dit
moment duidelijk de voorkeur, mits de situatie het toelaat. Hierdoor is het bijvoorbeeld
bespreekbaar om de frequentie van de begeleiding in de aankomende periode te
veranderen. Mits dit in overleg met de begeleider haalbaar is. Nu de scholen dicht zijn, is
het mogelijk om op andere tijden af te spreken, stem de haalbaarheid hiervan af met de
begeleider.

Logeeropvang
De logeeropvang blijft open. Het park heeft al laten weten gewoon open te zijn, maar dat
de zwembaden gesloten zijn.

Hygiëne
Tijdens de groepsbegeleiding zijn voldoende handgel en tissue’s beschikbaar. De
organisatie heeft momenteel nog meer dan voldoende desinfectiemiddelen op
voorraad. De begeleiders hebben desinfecterend middel bij zich om tussen de
verschillende begeleidingsmomenten hun handen te desinfecteren.

Bereikbaarheid
Ons cliëntenbureau is, volgens gebruikelijke bezetting, aanwezig om u te woord te staan.
Externe afspraken op onze kantoorlocaties worden verzet tot na 6 april, tenzij er sprake
is van crisis. U wordt vriendelijk verzocht om niet zomaar naar binnen te lopen bij de
dagbesteding aan de Frankenstraat in Maastricht. Het zonder afspraak “inlopen”, wat
normaal geen probleem is, is tot en met 6 april niet meer mogelijk.

Tot slot
Maandag 16 maart wordt contact gezocht met de lokale GGD’s en diverse gemeenten
om onze besluiten te toetsen. Indien hieruit een aanpassing van bovenstaande volgt,
zullen wij hierover zo snel mogelijk berichten. Tevens zal er vanaf dinsdag aanstaande
op de website berichtgeving gedaan worden over de maatregelen die Active4you treft
inzake het Corona virus en de impact op de begeleidingsmomenten.
Het is een tijd waarin veel lastige besluiten genomen worden. Wij proberen vooral in gesprek
te blijven met elkaar. Dat is niet altijd makkelijk, zeker niet als we besluiten alle cliënten te
bellen. Het doel is om passende zorg te kunnen blijven bieden die nodig is in een vorm die
haalbaar is.
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