Dag allemaal,
Op maandag 14 december was er een persconferentie.
Premier Rutte vertelde dat er heel snel corona besmettingen bij komen.
Om te zorgen dat er minder besmettingen van het coronavirus bij komen,
gaat Nederland in lockdown.
Lockdown is een Engels woord en betekent op slot gaan.
Door de strengere coronaregels wordt er veel gesloten, zoals winkels, bibliotheken,
dierentuinen en pretparken.
In deze brief noemen we belangrijke coronaregels voor cliënten die bij ORO wonen.
Bezoek
Blijf zoveel mogelijk thuis.
Per dag mogen er maximaal twee mensen op bezoek komen per
huiskamer.
Kinderen tot 13 jaar worden niet meegeteld.
Wil je op bezoek komen, of bezoek krijgen in een huiskamer van ORO?
Maak hiervoor dan met je zorgcoördinator een afspraak.
Kerst
Kerst is op 24, 25 en 26 december.
Dan mogen er maximaal drie mensen op bezoek komen per huiskamer.
Het is gezellig als je met de feestdagen bij je familie op bezoek gaat of
daar gaat logeren.
Jij bent dan één van de drie mensen die bij je familie op bezoek mogen
komen.
Er mogen dan nog twee andere mensen op bezoek komen op die dag.

BSO gaat dicht
De BSO van ORO gaat vanaf woensdag 16 december tot
en met 17 januari 2021 dicht.
Kinderen waarvan de ouders bijvoorbeeld werken in de zorg
of bij de politie kunnen wel naar de BSO komen.

Buiten wandelen
Buiten zijn is goed voor je gezondheid.
Ga als het kan lekker wandelen met je bezoek.
Je mag buiten met 2 personen samen zijn.
Deze regel geldt niet voor gezinnen en kinderen jonger dan 13 jaar.

Verkooppunten gaan dicht
Alle verkooppunten van ORO gaan dicht.
De afhaalpunten waar je eten kunt ophalen blijven wel open.

Wat verandert er niet?
Gelukkig werkt ORO al veel volgens de coronaregels.
Daarom kunnen de meeste dingen gewoon doorgaan zoals in de afgelopen periode.
KDC Binderen, de logeerhuizen en de dagbesteding kunnen open blijven.
Het bericht van de lockdown is erg vervelend.
Juist dit jaar willen we heel graag met familie en vrienden samen zijn met de
feestdagen.
En toch zullen we ook nu weer samen sterk staan, er samen het beste van maken,
dat weet ik zeker!
Samen kunnen we corona verslaan!
Ik wens jullie allemaal, ondanks alle coronaregels, hele fijne feestdagen.

Met vriendelijke groet,

Jan Roelofs, Raad van Bestuur ORO
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