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Oproep aan cliënten
Deze nieuwsbrief is een speciale uitgave van de cliëntenraad Fokus (CRF). Maart 2020.

27 maart 2020
Door het Coronavirus in ons land is een uitzonderlijke situatie ontstaan.
Maatregelen vanuit het kabinet en/of RIVM volgen elkaar in rap tempo op.
Wij begrijpen dat cliënten vragen kunnen hebben en onzeker zijn over de
consequenties aangaande de dienstverlening van Fokus.
We informeren u graag over een aantal onderwerpen:
Actuele stand van zaken
Lees voor de Fokus situatie onderstaande statement van de bestuurder:
https://www.fokuswonen.nl/1258/nieuws/Laatste-nieuws-m.b.t.coronavirus
Dringend verzoek sociale contacten te beperken
Veel van de cliënten binnen Fokus behoren, door onderliggende ziekten, tot
de kwetsbare groep.
Het kabinet roept op om niet meer dan drie mensen tegelijk in huis te
ontvangen. De CRF ondersteunt deze richtlijn en verzoekt alle cliënten het
volgende:
Wij willen elke cliënt dringend verzoeken om alleen bezoek in de woning te
ontvangen wanneer de 1,5 meter afstand gegarandeerd kan worden en om
groepen van meer dan 3 mensen te vermijden. Ontvang geen
visite/mensen thuis als dat niet echt nodig is.
Hiermee helpt u mee om het risico op besmetting zo klein mogelijk te
houden.
Geef de ADL-assistent de ruimte
We doen een nadrukkelijk verzoek aan alle cliënten om, in het geval u
bezoek heeft en assistentie oproept, een veilige werksituatie mogelijk te
maken. Dat wil zeggen dat het bezoek voldoende afstand neemt en ruimte
geeft aan de ADL'er (1,5 meter afstand).
We gaan er uiteraard vanuit dat iedereen hieraan meewerkt.
Kleinere cirkel van ADL'ers in overleg mogelijk
Een aantal cliënten wil minder mensen zien en dus ook minder
verschillende ADL-assistenten. Fokus probeert hieraan tegemoet te komen,
door waar mogelijk, een kleinere kring ('cirkel') van ADL'ers per cliënt de
assistentie te laten verlenen. De mogelijkheid hiertoe hangt natuurlijk af
van de afstemming tussen cliënt en team. Ga vooral met elkaar in overleg

wat de mogelijkheden zijn, eventueel ook samen met inzet van uw eigen
netwerk.
We hebben elkaars steun hierin hard nodig.
Richtlijnen binnen Fokus
Kijk voor het stappenplan, wat te doen bij verdenking van besmetting op:
https://www.fokuswonen.nl/19729/coronavirus/belangrijke-documenten
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