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: Covid-19 en update vaccinatie

Beste verwanten en vertegenwoordigers,
Tijdens de persconferentie op 23 februari kondigde demissionair premier Rutte voorzichtige
versoepelingen van de maatregelen aan. Hij gaf daarbij aan dat het beschermen van mensen met een
kwetsbare gezondheid en het toegankelijk houden van de zorg van essentieel belang is en blijft. Ook
blijven de Britse variant van het coronavirus en het aantal besmettingen zorgwekkend. Toch is volgens
het kabinet nu de fase aangebroken om iets meer risico te nemen in de weg naar meer ruimte en minder
beperkingen.
Hieronder volgt meer informatie over de versoepelingen en wat die betekenen voor De Zijlen. Ook geven
we u een update over de vaccinatie.
Wat betekenen de landelijke versoepelingen voor De Zijlen?
Scholen deels open
Het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijsonderwijs opent op 1 maart voor een deel weer de
deuren. Voor jongeren met een verstandelijke beperking zal onderzocht worden of zij wellicht weer wat
meer lessen kunnen volgen in het speciaal onderwijs.
Contactberoepen
De meeste contactberoepen zijn weer toegestaan. Er gelden wel strenge regels zoals werken op
afspraak. Bij De Zijlen waren de medische en essentiële contactberoepen al gestart. Per 3 maart kunnen
er nu ook weer afspraken met bijvoorbeeld kappers of pedicures gemaakt worden.
Teamsport buiten tot 27 jaar
Vanaf 3 maart is het voor jongeren en jongvolwassenen weer toegestaan om buiten in teams te sporten.
Op locaties wordt bekeken hoe jonge cliënten van De Zijlen hier weer deel aan kunnen nemen.
Avondklok verlenging
De avondklok wordt verlengd met drie weken en geldt voorlopig tot 15 maart 4.30 uur.
Bezoekregeling
Onze huidige bezoekregeling blijft ongewijzigd. Dat betekent nog steeds één persoon per cliënt. Er kan
periodiek gewisseld worden wie de vaste bezoeker is. Op locatie zijn hierover afspraken op maat
gemaakt in afstemming met de LMR. De bezoekregeling blijft gelden in ieder geval tot 15 maart.
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Basisregels blijven belangrijk!
Bij de versoepelingen is het van belang dat medewerkers er op toezien dat de maatregelen en de
basisregels goed worden gevolgd. Die basisregels gelden overigens voor ons allemaal. Dit betekent dat
we zo vaak mogelijk de handen wassen en zoveel mogelijk thuis werken. Draag een mondkapje waar dit
nodig is en houd 1,5 meter afstand. Blijf thuis bij klachten en laat u bij de minste twijfel testen.
Voortgang vaccinatie
Landelijk wordt het vaccinatieschema bepaald. Ook binnen De Zijlen zijn we druk met het vaccineren.
Eind februari worden de cliënten die huisartsenzorg van De Zijlen krijgen voor de tweede keer
gevaccineerd.
Voor de cliënten die wonen bij De Zijlen en een huisarts in hun woonplaats hebben, is de Doktersdienst
Groningen (DDG) aan zet. Dit is een hele operatie, de DDG gaat 4000 cliënten, wonend bij verschillende
organisaties in de provincie Groningen vaccineren.
De DDG verwacht in maart alle vaccinaties bij cliënten uit te voeren. Onze Medische dienst ondersteunt
daarbij. De DDG maakt een planning voor de vaccinaties. De artsen van DDG bezoeken daarvoor
verschillende locaties van De Zijlen. Vanwege de doses vaccins worden steeds groepen van 10 cliënten
gevaccineerd. Dit kan betekenen dat cliënten voor de vaccinatie naar een andere locatie moeten. Wij
zorgen op een verantwoorde manier voor het vervoer. Zodra de data en de planning bekend is laten we
dat natuurlijk via de locatie weten.
Versoepelen maatregelen na vaccinatie?
De coronamaatregelen vragen veel van iedereen. Hoe langer de crisis duurt, hoe lastiger het voor
iedereen wordt. We kunnen nu nog niets zeggen over versoepelingen van onze maatregelen, hoe graag
we dit ook zouden willen. De maatregelen blijven van kracht, ook nu cliënten en begeleiders
gevaccineerd worden. Omdat niet alle mensen (cliënten, verwanten en begeleiders) gevaccineerd
kunnen worden en omdat de vaccins niet voor iedereen voldoende werken, blijft de mogelijkheid bestaan
dat mensen geïnfecteerd raken met Covid-19. Daarom zal door de overheid bepaald moeten worden
wanneer welke maatregelen kunnen worden versoepeld.
Meer informatie
We vragen uw begrip voor het feit dat onze maatregelen nog niet versoepeld kunnen worden. Zodra we
nieuwe richtlijnen en adviezen vanuit RIVM, overheid en VGN ontvangen, brengen we u hiervan op de
hoogte. Heeft u vragen? Dan kunt u altijd bij het locatiehoofd terecht of stel ze via corona@dezijlen.nl.
Ook vindt u het laatste nieuws op onze website www.dezijlen.nl.
Tot slot willen we benadrukken hoe trots we zijn op alle cliënten, verwanten, vrijwilligers en begeleiders.
Ondanks deze moeilijke tijd zetten zij zich elke dag weer met hart en ziel in voor elkaar. Samen moeten
we deze coronacrisis ook de komende tijd het hoofd bieden.
Houd aandacht voor elkaar en blijf gezond.

Met vriendelijke groet,
Mede namens het regieteam, OR en de centrale medezeggenschapsraad,

Eric Zwennis
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VRAGEN EN ANTWOORDEN WEBINAR
Op donderdag 18 februari 2021 organiseerde De Zijlen een webinar voor ouders/verwanten.
In deze online meeting werd gesproken over het vaccineren van cliënten en het coronabeleid van De
Zijlen. De vragen en antwoorden staan op onze website bij corona-informatie.

