Coronavirus 15-03-2020
Vanmiddag heeft er overleg plaatsgevonden tussen verschillende partijen met het RIVM
en de Rijksoverheid. Naar aanleiding van dit overleg is besloten om het onderwijs, de
horeca, de kinderopvang en de sportclubs te sluiten per zondag 15-03-2020 tot en met
in ieder geval 06-04-2020.
De reden dat het onderwijs is gesloten, is dat het voor de onderwijsinstelling een steeds
moeilijkere opgave werd om alle klassen open te houden met uitvallende leerkrachten.
De scholen en de kinderopvang blijven wel open voor ouders die beide werken in
cruciale beroepsgroepen. Het RIVM is nog steeds van mening dat kinderen als ze het
coronavirus krijgen vaak minder of heel milde klachten en zodoende geen grote
besmettingshaard zijn.
Wat betekent dat voor Inizo?
• Ambulant doorgang: Voor cliënten voor wie de dagstructuur van ambulante
begeleiding van belang is, zullen wij na overleg de ambulante begeleiding
voortzetten. Mocht een cliënt toch milde klachten ontwikkelen zullen we wederom
in overleg moeten gaan over wat wenselijk en mogelijk is. Uiteraard zijn wij ook
afhankelijk van onze medewerkers bij ziekte, met thuiszittende kinderen of
eventuele bezwaren.
• Boskoop doorgang: Voor cliënten voor wie de dagstructuur van dagbesteding van
belang is, zullen wij na overleg dagbesteding blijven bieden waarbij de getroffen
maatregelen van kracht blijven en waar nodig uitgebreid worden. Mocht een cliënt
toch milde klachten ontwikkelen zullen we wederom in overleg moeten gaan over
wat wenselijk en mogelijk is.
• Wonen doorgang: De woonhuizen van Inizo blijven sowieso open. Hier zullen de
afgesproken maatregelen, waar wij u in de vorige brief over hebben geïnformeerd,
van kracht blijven en waar nodig uitgebreid worden.
Mocht u desondanks er voor kiezen om uw kind thuis te houden, verzoeken wij u dit per
ommegaande of anders zo spoedig mogelijk schriftelijk of per e-mail bij ons te melden.
Wilt u in het bericht vermelden de reden van thuis houden melden en over welke
periode? U kunt uw e-mail sturen naar contact@inizo.nl.
Wanneer u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact
opnemen met de manager van:
Wonen Stompwijk:
06-39684936
Boskoop Wonen en LenW: 06-18424349
Ambulant:
06-82524284
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

Hans Ramp
Directeur- eigenaar Inizo
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