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Beste lezer,

In heel Nederland is men bezig de verspreiding van het Corona virus te voorkomen.
Afgelopen maandag, 23 maart 2020, heeft de regering de maatregelen voor Nederland
verder uitgebreid. Inmiddels stellen ook diverse gemeenten aanvullende eisen voor het
leveren van begeleiding. Als gevolg van deze nieuwe ontwikkelingen hebben we de
afgelopen dagen nogmaals kritisch gekeken naar de invulling en continuïteit van onze
begeleiding. Tevens is gekeken naar de veiligheid voor zowel de cliënten als onze
medewerkers. 

Informatie over de aanvullende maatregelen van 23 maart omtrent het Corona virus
vindt u hier.

Het e�ect van deze maatregelen op de begeleiding van Active4you is als volgt: 

Vanaf 27 maart tot in ieder geval 6 april zijn onderstaande richtlijnen van toepassing.
Het vervoer wordt, in verband met de richtlijnen van het RIVM, gedaan door de ouders.
Indien dit echt niet haalbaar is, kan er contact op worden genomen met een
teammanager om te kijken naar een oplossing. 

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, maar de huidige opzet vervalt tot in ieder geval 6 april
2020. De groepsbegeleiding vindt alleen plaats indien het noodzakelijk is. Dit is in
overleg met elkaar. Gezien de huidige omstandigheden kan het zijn dat alternatieve
vorm van begeleiding voor dit moment beter passend is. De begeleiders zullen
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regelmatig contact opnemen om te kijken hoe het gaat. 

Dagbesteding volwassenen in Maastricht
De locatie van de dagbesteding is in ieder geval tot 6 april 2020 gesloten. Aan de cliënten
wordt alternatieve zorg geboden waardoor er gedurende de openingsdagen van de
dagbesteding contact is en ze thuis worden voorzien van een maaltijd waardoor er in
ieder geval lekker en gezond gegeten kan worden!

Individuele begeleiding
Deze blijft doorgang vinden. Daar waar eerder nog is aangegeven dat de voorkeur zorg
op afstand is, gaat zorg op afstand de standaard zijn. Dit houdt in dat er alleen
afgeweken wordt van zorg op afstand op het moment dat er samen (cliënt en
begeleider) besloten wordt dat dit niet haalbaar is. Samen wordt er dan gekeken welke
frequentie en in welke vorm wel voldoet. 

Logeeropvang
Het logeren bij Active4you stopt tijdelijk. Dit is vanaf vrijdag 27 maart tot in elk geval
maandag 6 april 2020. Op de locaties waar Active4you gebruik van maakt, kunnen de
richtlijnen van de RIVM niet gehanteerd worden. Ook hier zullen begeleiders regelmatig
contact opnemen om te kijken hoe het gaat. 

Afgelopen weekend hebben we voor een succesvol alternatief kunnen bieden aan de
cliënten waarvan het noodzakelijk was dat de zorg op een alternatieve manier toch
gecontinueerd werd. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van een ruim opgezette
locatie met verschillende ruimtes in Best. In verband met het eerstvolgende
logeerweekend zal er contact opgenomen worden om te bespreken of er noodzaak voor
alternatieve zorg is. 

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. 

Zorg op afstand
Een begeleidingsmoment op afstand is soms korter dan dat er fysiek bezoek is. Het
voordeel is dat het mogelijk is, mits begeleider en cliënt op zelfde momenten kunnen,
om meerdere kortere begeleidingsmomenten in te plannen. Door de ontwikkelingen van
thuiswerken en het op afstand volgen van onderwijs ontstaan er nieuwe mogelijkheden.
Ideeën zijn hierover altijd welkom, bespreek deze dan alstublieft met de begeleider.
Aankomende week gaat Active4you samen met de Avans Hogeschool kijken of er nieuwe
mogelijkheden zijn die ondersteuning kunnen bieden bij zorg op afstand. Dit project
duurt een week en we hopen hier snel meer over te kunnen vertellen. 

Tot slot



Uiteraard begrijpen wij dat bovengenoemde aanpassingen niet prettig zijn. De veiligheid
van onze cliënten en de medewerkers staat voorop! Hopelijk hebben de maatregelen die
de regering heeft genomen snel e�ect. In de tussentijd blijven we streven naar het
bieden van passende zorg in een vorm die haalbaar is. Dit proberen we te doen in een
wereld waar onzekerheid momenteel de stabiele factor is.

Zorg goed voor elkaar, zorg goed voor jezelf! 
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