NIEUWSBERICHT CORONA D.D. 27 MEI 2020
Beste Ouders/Verzorgers
Met dit nieuwsbericht wil ik u blijven informeren over de voortgang van de ontwikkelingen
tijdens deze coronacrises en u proberen duidelijkheid te geven over de gevolgen van de
versoepelingsmaatregelen van de overheid voor onze Stichting.
Het Robertshuis volgt de ontwikkelingen, protocollen en adviezen van het kabinet, de RIVM
en GGD op de voet en tracht deze goed, in overleg met de zorgkantoren en gemeenten, te
verwerken in een veilig beleid voor de kinderen en onze medewerkers. Dit heeft ertoe geleid
dat we een aantal maatregelen hebben moeten nemen welke nog steeds van kracht zijn voor
onze organisatie.
Vervoer
De huidige gemaakte verruiming van de overheid voor (speciaal) onderwijs is niet van
toepassing voor het zorgvervoer. Binnen de huidige geldende voorschriften is het voor het
Robertshuis nog niet mogelijk deze dienstverlening weer uit te voeren.
Bij de uitvoering van het vervoer gelden de huidige regels van 1,5 meter afstand houden als
er sprake is van personen welke niet tot 1 huishouden behoren.
Er heeft wel een evaluatie plaatsgevonden omtrent de huidige afspraken en in samenspraak
met de cliëntenraad en de OR is besloten om de uiterlijke tijd van brengen ’s-morgens uit te
breiden tot uiterlijk 9.15 uur.
In de week van 1 juni 2020 zal het kabinet een besluit nemen over het verlengen en/of
aanpassen van maatregelen.
In de besluitvorming staat het volgende onderwerp op de agenda:
1,5-meternorm
Blijft het verbod van het in acht nemen van een onderlinge afstand van 1,5 meter indien het
een persoon met een handicap, kwetsbare jongeren en diens begeleiders
c.q. jeugdprofessionals betreft van kracht. Waarbij het om activiteiten gaat in het kader van
dagbehandeling- en dagopvang inclusief vervoer of worden de maatregelen in dit kader
aangepast.

Vanaf dinsdag 2 juni 2020 is de volgende werkwijze van toepassing:
•

Ouders/verzorgers hebben de mogelijkheid hun kind(eren) zelf te vervoeren naar de
locatie van het Robertshuis. Gezien de te treffen voorzorg- en veiligheidsmaatregelen
is het brengen mogelijk tot uiterlijk 9.15 uur.
’s-Middags worden de kinderen dan uiterlijk om 15.00 uur opgehaald door
ouders/verzorgers. We kunnen niet afwijken van deze tijden en daarom is het
belangrijk dat u op tijd bent. Buiten deze tijden is het niet mogelijk om de
kinderen in ontvangst te nemen. Er worden hierin geen uitzonderingen gemaakt.

•

Voor kinderen welke niet naar de locatie komen blijft zorg op afstand beschikbaar.

Begeleiding – Behandeling
-

De huidige beperkingen voor de naschoolse en de zaterdag blijft van kracht en zal de
stichting de huidige zorg op de zelfde wijze blijven invullen en continueren.

Algemeen
Naast bovenstaande werkwijze blijven de volgende algemene voorzorgsmaatregelen van
kracht;
-

Kinderen welke ziekteverschijnselen vertonen blijven thuis.

-

Kinderen welke in de loop van de dag ziekteverschijnselen vertonen bij het
Robertshuis worden opgehaald door ouders/verzorgers.

-

De kinderen blijven op het terrein van het Robertshuis.

-

Dagelijks wordt er extra schoongemaakt op de locaties.

Mocht de actualiteit hier reden voor geven en aanleiding zijn om de huidige beperkingen op
te heffen zal ik u nader informeren.
Dit nieuwsbericht is persoonlijk meegegeven aan de aanwezige kinderen en is daarnaast
geplaatst als nieuwsbericht op de website van het Robertshuis.

Voor vragen en/of verdere toelichting ben ik bereikbaar op 0615015514

Rob Werts
Voorzitter Raad van bestuur

