NIEUWSBERICHT CORONA D.D. 17-06-2020
Beste Ouders,
Met dit nieuwsbericht wil ik u informeren omtrent de implementatie van het protocol veilig
zorgvervoer versie 29 mei 2020.
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.
Vervoer
Het Robertshuis gaat het vervoer van de cliënten weer opstarten vanaf maandag 22 juni in
de vorm van een pilot tot aan de bedrijfssluiting. Na deze periode zal dit geëvalueerd worden
en eventueel bijgesteld op basis van de ervaringen en eventueel nieuwe richtlijnen.
In concreto betekent dit:
-

De vervoerder draagt beschermingsmiddelen in de vorm van medische mondkapjes
en eventueel handschoenen.

-

Voor de kinderen is het dragen van een mondkapje niet verplicht maar waar dit wel
mogelijk is wordt dit aanbevolen. Ouders dienen zorg te dragen voor dit niet
medische mondkapje.

-

Kinderen dienen door ouders/verzorgers overgedragen te worden aan de vervoerder.
Het is verplicht dat ouders/verzorgers een niet medisch mondkapje dragen bij
de overdracht. Met de ouder/verzorger zullen de vragen van de checklist worden
doorgenomen (zie bijlage). Derhalve zullen we kinderen die zelfstandig naar
buiten komen niet meenemen!
Tevens zal de temperatuur van ieder kind middels een infrarood thermometer worden
afgelezen. Alle kinderen met een temperatuur van 38 graden of meer zullen niet
worden meegenomen in het vervoer.

-

Bij twijfel over bovenstaande is het aan de vervoerder of uw kind wel of niet mee
mag. Wanneer uw kind mee kan, is het aan de vervoerder om het kind veilig in de
auto te plaatsen.

-

Uit voorzorg wordt de afstand van 1,5 meter met volwassenen zo veel mogelijk
gewaarborgd en dit betekent dat er niet aangebeld zal worden maar dat het kind
buiten klaar moet staan op de aangegeven tijd. Hierin moet u rekening houden met
een marge van een kwartier ervoor en een kwartier erna. Er wordt maximaal 5
minuten gewacht door de vervoerder als u niet buiten staat, daarna wordt er
doorgereden.

-

Het is noodzakelijk om klaar te staan op de aangegeven tijd waarop uw kind
thuisgebracht wordt. Houd hierbij weer rekening met een marge van een kwartier
ervoor en een kwartier erna. Het dragen van een niet-medisch mondkapje is hierbij
weer verplicht. Hier kan alleen van afgeweken worden als uw kind zelfstandig naar
binnen kan en hierover van tevoren een afspraak is gemaakt.
Dit is alleen mogelijk in de middag bij het thuisbrengen, in de ochtend zal er
altijd een overdracht met ouders/verzorgen moeten plaatsvinden!

-

De tas van de kinderen wordt door ouders/verzorgers in de achterbak van de auto
van de vervoerder gelegd.

-

Het autostoeltje moet dagelijks door ouders/verzorgers worden ontsmet met
desinfecterend middel, voordat deze wordt overgedragen aan de vervoerder.

-

Er is in de ochtend alleen ruimte voor het afnemen van de checklist vragen. De senior
begeleider van uw kind neemt na 9.00 uur telefonisch contact met u op om eventuele
bijzonderheden van uw kind uit te vragen.

Uiteraard blijft de mogelijkheid bestaan om uw kind zelf te brengen. Dit kan tussen 9.15 en
9.30 en ophalen tussen 14.30 en 14.45 in verband met het vervoeren van de andere
kinderen.
Voor kinderen met risico’s binnen het vervoer in samenhang met het corona virus is het niet
mogelijk deze kinderen door ons te laten vervoeren. De ouders/verzorgers van deze
kinderen worden hierover apart geïnformeerd. Deze ouders mogen hun kinderen uiteraard
wel zelf brengen en halen op de hierboven genoemde tijden.

Eten en drinken
De huidige afspraak voor het zelf verzorgen van eten en drinken is geëvalueerd. De
ervaringen van de begeleiders zijn zeer positief. Zij geven aan veel meer tijd te hebben voor
de kinderen en hebben daarom aan de ondernemingsraad gevraagd deze maatregel te
continueren. Vanuit de bestuurder wordt dit advies overgenomen. Het aanbieden van
ontbijt/lunch heeft geen verplicht karakter. We hebben dit in het verleden als een geste
vrijblijvend verzorgd.

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

Kinderen die ziekteverschijnselen vertonen blijven thuis en dienen tijdig afgemeld te
worden.

-

Kinderen die 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

