Dag allemaal,
De regering heeft op 19 mei de regels voor corona veranderd.
Dat komt omdat steeds minder mensen corona krijgen.
Maar we moeten nog steeds voorzichtig blijven.
In deze brief vertellen we je wat er veranderd is.
Bezoek
Vanaf 15 juni mag er weer bezoek komen in
de woningen van ORO!
Bij sommige woningen kan dat al eerder.
De zorgcoördinator kan je precies vertellen wanneer
het bezoek weer mag komen.
Vrijwilligers
We missen onze vrijwilligers!
Binnenkort laten we aan de vrijwilligers weten wanneer zij weer welkom zijn.
Dagbesteding
We zijn nu bezig met een plan om de dagbesteding weer open te
laten gaan.
Hoe dat precies zal gaan hoort iedereen voor 1 juni van de
zorgcoördinator
KDC Binderen en de Buitenschoolse Opvang zijn al gestart.
Thuis logeren vanaf 1 juli
Woon je bij ORO?
Dan kun je vanaf 1 juli weer lekker thuis gaan logeren.
Logeerhuis
Ook de logeerhuizen van ORO gaan weer langzaam open.
Kinderen tot 12 jaar mogen binnenkort weer bij ons logeren.
De zorgcoördinator van het logeerhuis neemt voor 1 juni contact
op met de ouders van deze kinderen.

Naar de bioscoop of naar een terrasje gaan vanaf 1 juni
Vanaf 1 juni mag iedereen weer naar een museum, een terrasje
of een restaurant.
Natuurlijk moet je je dan wel houden aan de regels.
Bijvoorbeeld de regel om anderhalve meter afstand te houden.
Lekker wat drinken of lunchen bij ORO
Hopelijk gaan ook onze eigen eetpunten weer snel open.
Dat is fijn voor de gasten.
En het is ook fijn voor de cliënten die er werken.
Voor 1 juni horen de cliënten wanneer ze weer met hun werk
mogen starten.
Ambulante hulp en behandeling
Ambulante hulp is de begeleiding die je krijgt als je niet bij ORO
woont.
De ambulante hulp en behandeling is al begonnen.
Als je hier meer over wilt weten, neem dan contact op met je
ambulant begeleider of behandelaar.
Thuis werken
Nog steeds moeten we zoveel mogelijk thuis werken.
Cliënten die bij een bedrijf buiten ORO werken,
houden zich aan de regels van het bedrijf.
Veiligheid
We doen er natuurlijk alles aan om ervoor te zorgen dat we niet
ziek worden van het virus.
Samen met jullie kijken we hoe we de regels steeds een beetje
kunnen versoepelen.
De veiligheid staat voorop.

De zorgcoördinator neemt voor 1 juni contact met je op over
de veranderingen in de regels.
En wil je meer weten?
Neem dan contact op met je zorgcoördinator
of met de contactpersoon bij ORO.
Het corona-team
Het corona-team kan alle vragen over corona beantwoorden.
Je kunt het corona-team bereiken door:
•

een mail te sturen naar corona@oro.nl

•

te bellen naar telefoonnummer 06-82635017.
Dit kan van maandag tot en met vrijdag tussen
9 uur ’s morgens en 5 uur ’s avonds.

•

Kijk ook op onze website: www.oro.nl
Het laatste nieuws over corona vind je daar.

Ik vind het fijn dat ik deze berichten alvast met je heb
kunnen delen.
Blijf gezond en positief.
Hopelijk zien we elkaar binnenkort bij ORO!

Met vriendelijke groet,
Jan Roelofs Raad van Bestuur ORO

