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Voor de carnaval was het aantal besmettingen op locaties
laag, waardoor ook binnen SGL de coronamaatregelen zijn versoepeld.
Iedereen was hier ook erg aan toe. Ondanks dat na de carnaval het aantal
besmettingen op locaties weer wat toeneemt, houden we vast aan de
nieuwe verruimde maatregelen, zoals die voor iedereen in Nederland
gelden. Op locaties waar besmettingen zijn, worden tijdelijk wel weer
extra maatregelen getroffen. We vinden het allemaal heel erg spannend
en hopen dat we deze versoepelingen ook vast kunnen houden, zodat we
met z'n allen een fijne lente tegemoet kunnen gaan die vrijer en
regelarmer zal zijn dan in afgelopen twee jaar bij elkaar.

AANGEPASTE MAATREGELEN
Op al onze locaties is weer bezoek mogelijk, ook in de algemene ruimten. Voorwaarde is
dat men klachtenvrij is en niet in nauw contact is geweest met iemand die besmet is met het
coronavirus. In dat geval vragen we om bezoek nog even uit te stellen.
We vragen bezoek om zich bij binnenkomst te melden en te registreren, zodat we in geval
van een besmetting op locatie, bezoek dat mogelijk in aanraking is geweest met betreffende
cliënt, vrijwilliger of medewerker, kunnen informeren.
Op locatie hoeven geen mondneusmaskers meer gedragen te worden. Er is echter een
aantal uitzonderingen. Er worden wel mondneusmaskers gedragen binnen 1,5 meter afstand bij
cliënten die kwetsbaar zijn, zoals bij cliënten die beademing hebben. Ook tijdens
vervoersmomenten wordt van cliënten gevraagd om een mondneusmasker te dragen, net zoals
in het openbaar vervoer.
Wanneer sprake is van meer dan 1 besmetting op locatie, vragen we iedereen tijdelijk om
binnen 1,5 meter een mondneusmasker te dragen. Daarnaast kan het voorkomen dat
medewerkers uit extra voorzorg tijdelijk een mondneusmasker dragen. Hier is beleid voor
opgesteld en medewerkers zijn op de hoogte.
Naast bovenstaande maatregelen geldt, dat als mensen het prettig vinden om wel een
mondneusmasker te dragen, dat uiteraard prima is. We vinden het belangrijk dat iedereen zich
comfortabel voelt in de situatie.
Het blijft natuurlijk wel belangrijk dat iedereen die klachten heeft zich laat testen en de
landelijke richtlijnen voor quarantaine in acht neemt.

Kijk op onze vernieuwde corona update webpagina voor alle actuele corona informatie,
protocollen en veelgestelde vragen.
Heeft u nog verdere vragen? U kunt te allen tijde bij uw begeleider terecht!
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