Annenborch, verruiming volgende stap
Rosmalen, vrijdag 5 juni 2020

Beste bewoners en cliënten van Annenborch,
De afgelopen twee weken heeft u weer kunnen genieten van uw eigen geliefden door
de verruiming van de bezoekregeling. Gelukkig is dat heel erg goed gegaan. De blije
gezichten bewezen het en we hebben tot op heden geen nieuwe besmetting
opgedaan. Minister de Jonge heeft aangekondigd eerder dan 15 juli de volgende
stap te willen zetten en per 15 juni twee bezoekers per keer weer toe te staan.
Ruim
Annenborch interpreteert in uw belang en omdat de argumenten onduidelijk zijn, zijn
de regels ruimer dan de meeste organisaties om ons heen. Maar we blijven nog
steeds wel in de pas lopen met het overheidsbeleid. Want we willen geen onnodig
risico over ons afroepen, niet voor wat betreft het virus, maar ook omdat het een
belangrijk basisprincipe is dat we ons aan wet- en regelgeving houden.
Een ommetje maken
Bewegen in de frisse lucht, even naar buiten, het kan weer. Houd u het bij een
wandelingetje, alleen of hooguit met z’n twee. Wij adviseren u nog niet naar winkels
te gaan of op de koffie te gaan. Het geldt nog steeds: hoe meer mensen u treft, hoe
hoger het risico dat u ook het virus treft, met als gevolg een verhoogd risico dat niet
alleen u, maar meer mensen in Annenborch er ziek van kunnen worden.
Dagbesteding
We willen de dagbesteding, de groepsbegeleiding in de Opkamer weer hele dagen
organiseren en ook de cliënten van buiten daar weer welkom heten. Daar de groep in
aantal groter is geworden dan vóór de quarantaine en we de 1,5 meter in acht willen
nemen, breiden we de Opkamer uit met het Atelier. Dat geeft tegelijkertijd
mogelijkheid om gerichter activiteiten aan te bieden. Het rusten zal waar mogelijk en
nodig op het eigen appartement kunnen.
Uitzondering
Per dag bereiken ons meerdere verzoeken of we niet om hele begrijpelijke redenen
een uitzondering kunnen maken. Meestal gaan die vragen over of er toch twee
bezoekers kunnen komen, of dat een visite kan worden afgelegd vanwege een
bijzondere gebeurtenis. Wij blijven op die vragen antwoorden dat we begrip hebben
voor de vraag, maar dat we geen uitzonderingen maken. Behalve wanneer er sprake
is van zwaarwegend zakelijk belang, een medische noodzaak of wanneer iemand
komt te overlijden, dan denken we graag mee over mogelijkheden.

Regulier
Tot die tijd gelden de adviezen zoals heel Nederland die nog op dient te volgen:
 Houd 1,5 meter afstand
 Bij koorts, of niezen, of hoesten, of neusverkoudheid is bezoek niet mogelijk
 Was uw handen regelmatig
 Alleen samen krijgen we Corona eronder
Nieuwe afspraken, mogelijkheden en veranderingen in beleid, verneemt u altijd
schriftelijk. Uitzonderingen worden persoonlijk bevestigd.
Wenkend perspectief
Het laat zich aanzien dat de stapeling van maatregelen effect heeft in Nederland. We
hopen dat we binnenkort álle beperkingen weer los kunnen laten. Tot die tijd wens ik
u veel wijsheid en veel plezier met datgene wat wel mogelijk is.
Namens alle medewerkers en het beleidsteam van Annenborch,
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