SEVERINUS

VERSIE
9 APRIL 2021

BIJZONDER IN SAMENLEVEN

R O U T E K A A R T

Deze routekaart biedt perspectief op het afschalen van de maatregelen
zoals we voor ogen hebben. De routekaart kan wijzigen als gevolg
van landelijke maatregelen en organisatorische ontwikkelingen. De
versoepelingen voor fase 2 en 3 staan gepland voor later dan 1 juni.
Voor deze fase is het op dit moment nog moeilijk een datum te noemen.
Indien dagbesteding en vrijetijdsbesteding, waarbij vervoer noodzakelijk
is, tegelijkertijd kan starten volgens landelijke richtlijnen, dan kiezen wij
ervoor om hier één week tussen te laten zitten. Dit om opstartproblemen
met vervoer te voorkomen.
De routekaart geeft weer hoe we de maatregelen voor wonen, leren,
werken, vrije tijd en behandeling gaan versoepelen.
Kolom wonen: geeft weer welke maatregelen
worden versoepeld binnen de woonhuizen en
behandeling.

Kolom werk en leren: geeft weer welke
maatregelen worden versoepeld voor leren en
werken. Zowel voor cliënten als voor medewerkers.
Het bijwonen van teambesprekingen, scholingen
etc. staan ook in deze kolom.
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Kolom vrije tijd: geeft weer welke maatregelen
worden versoepeld op het gebied van sport en
vrije tijdsactiviteiten.

VERSIE
9 APRIL 2021

LEGENDA:
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Definitief

BIJZONDER IN SAMENLEVEN

Misschien

R O U T E K A A R T

Nog niet
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VANAF 29 MAART

VANAF 17 MEI

VANAF 29 MAART

2 wisselende bezoekers
per dagdeel, per woonhelft
toegestaan.

voor medewerkers
Academie: beroepsopleiding
volledig klassikaal les mogelijk.

Vakantie in eigen land in de
bubbel toegestaan.

Huisbezoek externe beroepen
en vrijwilligers toegestaan,
zoals kapper, masseur.

Teamoverleg in de bubbel weer
mogelijk.

VANAF 1 JUNI
VANAF 21 APRIL
Bezoek buiten: 2 extra bezoekers
per dagdeel, per woonhelft
toegestaan voor wandelen/
fietsen op afspraak.

voor medewerkers
Werkoverleg buiten de bubbel
fysiek toegestaan.
voor cliënten
Opstart dagbesteding in
gemengde groepen.
Opstart Vervoer.

VANAF 17 MEI
Opstart fysieke activiteiten
behandeling en gedragskunde.

VANAF 1 JUNI
Beoordelen noodzaak preventief
gebruik PBM binnen woonhuizen.
Externe projecten binnen locaties
mogelijk.

FA S E 2
Meerdere bezoekers bij verjaardagen toegestaan.

FA S E 2

Einde bezoekregeling: vrije
inloop (met in achtneming
geldende maatregelen).

VANAF 17 MEI
Binnen sporten en zwemmen in
de bubbel.
Buiten terras open.

VANAF 1 JUNI
Vakanties in eigen land in
gemengde groepen toegestaan
(mits volledig gevaccineerd).

voor medewerkers
Academie:
deskundigheidsbevordering,
opstart noodzakelijke scholingen
fysiek.

Supermarkten binnen
Severinus open.

Start regulier onderhoud en
bouw werkzaamheden.

Vrijwilligersactiviteiten zowel
binnen als buiten met vast aantal
personen toegestaan (zoals:
dansen, drumband, PWA band).

voor cliënten
Vrijwiligers toegestaan binnen
dagbesteding.
Beoordelen noodzaak preventief
gebruik PBM binnen algemene
gebouwen en dagbesteding.

FA S E 3
FA S E 3

Buiten sporten in groepjes van 4
buiten de bubbel toegestaan.

voor medewerkers
Start structureel werken
op kantoor.
Afschalen crisisteam.

FA S E 2

Sportactiviteiten en zwemmen in
gemengde groepen toegestaan.

FA S E 3
Gezamenlijke activiteiten
mogelijk, zoals bibliotheek,
restaurant, soos.
Evenementen mogelijk.

