Leeuwarden, 8 mei 2020

Betreft: maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus (vervolg)
Beste cliënten en ouders/verzorgers,
Wij hopen dat jullie allemaal ondanks alles een goede vakantie hebben (gehad). Het was een meivakantie met
feestdagen die we niet snel zullen vergeten.
Afgelopen week was er weer een persconferentie waarin verdere versoepelingen werden aangekondigd. Naar
aanleiding van de vorige persconferentie en die van deze week mail ik u graag weer om u te informeren over ons
beleid.
Wij als team van Slimmerik zijn blij dat we weer meer fysieke ondersteuning kunnen gaan bieden op onze locatie
en daarbuiten. Hiervoor hebben wij met elkaar een protocol met afspraken opgesteld en de inrichting van ons
pand hierop aangepast.
Zoals ik eerder heb genoemd kunnen wij garanderen dat we de kans op besmetting zo klein mogelijk maken,
maar niet dat er geen besmetting plaats zal vinden. Wij laten de keuze aan u als ouder(s)/ verzorger(s) over of u
wilt dat uw kind weer komen gaat. Met de meesten van u is er inmiddels contact geweest om dit af te stemmen.
Graag informeer ik jullie d.m.v. van deze brief en bijlage over deze afspraken. Wilt u uw kind hierop
voorbereiden? Het is wenselijk dat we ons met elkaar aan deze afspraken gaan houden.
Zoals u van ons gewend bent zullen we dit bericht wederom via zoveel mogelijk kanalen verspreiden, hierdoor
kan het voorkomen dat u dit bericht vaker ontvangt.
1.

Onze locatie gaat per 11 mei deels open. De maatjesgroepen starten weer en ook onze naschoolse
ondersteuning voor pubers start vanaf deze datum. Als u uw kind brengt dan willen wij verzoeken om
hem/haar tot de voordeur te brengen en niet binnen te komen en ditzelfde geldt ook voor het ophalen.
Bij binnenkomst staat er een zuil met een elektrische pomp met desinfectie zeep. De kinderen hoeven
hier alleen hun handen voor te houden en er komt direct de juiste hoeveelheid zeep uit. In de bijlage
wordt dit verder uitgelegd. De kinderen worden ook verzocht om bij het vertrekken nogmaals hun
handen te desinfecteren. Ook staan er in elke ruimte nog losse desinfectiepompjes en wordt ons pand
regelmatig schoongemaakt. In een aantal ruimtes maken we gebruik van preventieschermen.

2.

Alle kinderen en volwassenen houden altijd 1,5 meter afstand van anderen. Kinderen van 12 jaar of
jonger mogen wel dichterbij elkaar komen. Op veel plaatsen geven we door middel van gele tape aan
wat 1,5 meter is.

3.

Wij starten in overleg met de basisscholen ook onze ondersteuning daar vanaf komende week.

4.

Belangrijk: Voor alle ondersteuning gelden de volgende regels. Heeft uw kind verkoudheidsklachten,
zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? Uw
kind kan niet komen en moet thuisblijven. De ondersteuning kan helaas niet doorgaan. Ook geldt dit
voor u als ouder(s)/verzorger(s) als u ouderondersteuning krijgt. Is er iemand bij u die
verkoudheidsklachten en koorts (38 graden Celsius of hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft. Dan
moeten alle gezinsleden thuisblijven en kan de ondersteuning helaas niet doorgaan. Deze regels gelden
ook voor ons als team. Wij vertrouwen erop dat u in zo’n situatie ons hier tijdig van op de hoogte stelt
en we ons allemaal aan deze regels houden.

5.

Tijdens de persconferentie werd aangekondigd dat 1 juni de streefdatum is dat restaurants en
terrassen en dergelijke onder voorwaarden weer open mogen. Wij als team vinden dit ook het moment
dat onze ouderondersteuning bij u thuis weer kan starten. Hiervoor is het wel belangrijk dat bij u thuis
de 1,5 meter afstand tussen onze medewerker en u en uw gezinsleden gehanteerd kan worden. Dit is
een voorwaarde voor onze ambulante ondersteuning bij u thuis. Mocht dit bij u thuis niet mogelijk zijn
dan is het altijd mogelijk bij ons op kantoor. Uiteraard blijft beeldbellen ook een optie. De datum 1 juni
is onder voorbehoud van de ontwikkelingen van het virus in de tussenliggende periode.
Tot 1 juni blijft de ouderondersteuning zoals het nu is. In een vorige brief is al aangekondigd dat het nu
ook al mogelijk is bij ons op kantoor als die behoefte er is.
Uw begeleider zal de komende periode met u afstemmen op wat voor manier na 1 juni de
ouderondersteuning vervolgd wordt.

6.

Onze bereikbaarheid blijft de gehele Coronacrisistijd hetzelfde. We zijn 7 dagen per week van
8.30 uur – 22.00 uur bereikbaar op ons algemene nummer: 058- 845 95 74. Nogmaals, schroom niet
om te bellen, wij helpen graag!
De uitgebreide bereikbaarheid blijft tot 1 juni 2020 en vanaf dan zijn we weer alleen tijdens kantooruren
bereikbaar.

7.

Mocht er crisis zijn dan kunt u ook altijd contact opnemen met spoed4jeugd op telefoonnummer 08007763345. Ga voor meer informatie naar: www.spoed4jeugd.nl

Samengevat:
Vanaf 11 mei

Vanaf 1 juni

(onder voorbehoud)

-

Maatjesgroepen starten weer.
Naschoolse ondersteuning start weer.
(Ambulante) 1 op 1 begeleiding van kinderen en jongeren wordt verder uitgebreid.
Ouderbegeleiding zoveel mogelijk via (beeld)bellen en als de behoefte er is kan het
bij ons kantoor.
Ondersteuning op basisscholen start weer in overleg.
Gezamenlijke overleggen vinden nog plaats via beeldbellen.
De uitgebreide bereikbaarheid blijft van kracht.
Ouderondersteuning kan in overleg weer thuis plaatsvinden en anders bij ons op
kantoor. 1,5 meter afstand is een voorwaarde hiervoor.
Ondersteuning op middelbare scholen kan weer in overleg met de scholen.
In overleg met anderen kunnen gezamenlijke overleggen ook weer fysiek
plaatsvinden als de 1,5 meter afstand mogelijk is.
Onze bereikbaarheid is weer alleen tijdens kantooruren.

Als u naar aanleiding van deze brief vragen heeft, dan kunt u altijd contact opnemen met mij.
Wij kijken er naar uit om jullie de komende periode weer in het echt te zien!
Namens ons allemaal een prettig weekend gewenst.
Met vriendelijke groet,
Erik Velstra
Directeur Slimmerik

