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Geachte cliënt, ouder en/of verwant,
In deze brief informeren wij u opnieuw in verband met de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) in
Nederland. Voor de landelijke maatregelen verwijzen wij u naar de site www.rivm.nl.
Beschermen van kwetsbare woongroepen
Maandag lichtte premier Rutte tijdens zijn toespraak toe dat Nederland kiest voor het scenario om
een langzame groepsimmuniteit tegen het coronavirus op te bouwen. Voor meer uitleg hierover
verwijzen wij u naar https://rijksvaccinatieprogramma.nl/infectieziekten/groepsimmuniteit.
Vooralsnog kiest het Kabinet er niet voor om het openbare leven (‘lock-down’) in ons land volledig
stil te leggen. Zolang er nog geen sprake is van groepsimmuniteit is het belangrijk om de meest
kwetsbare doelgroepen in onze samenleving extra te beschermen.
Om die reden kiezen veel zorgaanbieders ervoor om het bezoek aan cliënten te beperken. Ook
Amarant neemt hierin maatregelen, die in nauw overleg met de cliëntmedezeggenschap tot stand
gekomen zijn.
Om recht te doen aan de diverse cliëntgroepen binnen Amarant maken we daarbij onderscheid in
drie categorieën op de woonlocaties:
Categorie 1 : een locatie waar een besmetting is met het coronavirus
Op deze locatie is geen bezoek toegestaan. Cliënten gaan niet naar huis voor het weekend. Familie
kan er in overleg met de manager en het uitbraakteam voor kiezen om de cliënt volledig naar huis te
laten gaan en daar te verplegen.
Categorie 2: geen besmetting, kwetsbare cliënten op de groep
Op deze locatie is geen bezoek toegestaan. Kwetsbare cliënten gaan niet naar huis voor het
weekend. Bij uitzondering kan in overleg met de manager en het uitbraakteam één (klachtenvrij)
familielid worden toegelaten (bijv. bij een kindgroep).
Categorie 3: geen besmetting, niet-kwetsbare cliënten
Hier is bezoek toegestaan van één (klachtenvrije) bezoeker per cliënt per keer. Cliënten gaan naar
huis nadat de begeleider daarover vooraf afspraken heeft gemaakt met cliënt en/of verwanten.
Voorwaarde is dat zij zich aan deze afspraken houden en dat iedereen in de thuissituatie klachtenvrij
is.
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U krijgt rechtstreeks via de begeleiding/manager te horen onder welke categorie de woonlocatie van
de cliënt valt. In gezamenlijkheid wordt gekeken naar andere mogelijkheden om met elkaar in
contact te blijven.
Wij realiseren ons dat dit forse maatregelen zijn. Toch rekenen wij op uw begrip, omdat we allen een
verantwoordelijkheid hebben in het beperken van de omvang en snelheid van verspreiding van het
coronavirus.
Crisisteam Amarant
Het crisisteam binnen Amarant staat in nauw overleg met de GGD en volgt de richtlijnen van het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Op onze website www.amarant.nl informeren
wij onze medewerkers en u over de meest actuele situatie bij Amarant.
Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen?
Voor vragen kunt u contact opnemen met de begeleiding en/of de manager van de voorziening. Voor
algemene vragen over het coronavirus verwijzen wij u naar de website van het RIVM: www.rivm.nl.
Op onze website, www.amarant.nl, houden we u op de hoogte van de laatste stand van zaken.
We houden u op de hoogte als de situatie daarom vraagt.
Met vriendelijke groet,

Ronald Helder en Peter van den Broek
Raad van Bestuur

Pagina 2 van 2

