Zoetermeer, 29 september 2020
Aan alle ouders/ verzorgers

Onderwerp: aanscherping maatregelen

Beste ouders/ verzorgers,
Op 28 september 2020 is door het kabinet besloten dat met ingang van 29 september 2020 18:00 de
geldende regels worden aangescherpt.
Dit kan ook betrekking hebben op ons werk en op de zorg die we leveren aan u en/of uw kinderen.
Als u kind woont in een Gezinshuis, Tienermoederhuis of bij de Thuiszitters zit blijven de huidige
maatregelen van kracht.
Als u gebruikt maakt van Begeleide Omgangen door het WilmaHuis betekent dit het volgende:
• Medewerkers van het WilmaHuis mogen naar eigen inzicht een mondkapje dragen
• Indien u of uw kind ouder dan 12 jaar meereist met een van onze medewerkers dient u of uw
kind een mondkapje te dragen
• Indien de begeleide bezoeken plaatst vinden in uw eigen woning/woonsituatie hanteren wij een
maximum van 4 volwassen in dezelfde ruimte mits de anderhalve meter maatregel
gehandhaafd kan worden.
• Indien u gebruikt wenst te maken van een openbare ruimte tijdens de begeleide bezoeken
dienen in die ruimte wel de voor nu geldende maatregelen in acht genomen kunnen worden.
Indien u zich niet aan een van bovengenoemde maatregelen houdt zal de begeleider u hierop
attenderen en u verzoeken hier toch aan te voldoen. Indien u besluit hier niet aan mee te willen
werken stopt de begeleider de betreffende omgang per direct.
Uiteraard hopen we dat het niet zo ver hoeft te komen en dat we samen ervoor kunnen zorgen dat
iedereen zich prettig voelt binnen de nu geldende maatregelen.
Vraagt u zich af welke aanvullende maatregelen er op dit moment gelden gaat u dan naar
onderstaande link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-enantwoord/persconferentie-coronavirus-28-september-in-eenvoudige-taal
We werken met z’n allen enorm hard om zoveel mogelijk de zorg die we leveren aan uw en/of uw
kinderen te continueren zoals u dat van ons gewend bent. Helaas kunnen we niet voorkomen dat ook
wij getroffen worden door ziekte en daarmee onderbezet raken. Hierdoor zou het mogelijk kunnen
zijn dat we een beroep moeten doen op uw flexibiliteit en begrip als we niet in staat zijn de geboden
zorg te leveren.
We hopen u op deze wijze voldoende geïnformeerd te hebben en hopen u allemaal weer spoedig en
in goede gezondheid terug te zien.
Met vriendelijke groet,

Wilma Wijers-Bruins
Directie WilmaHuis

