Therapeutische zorginstelling de Oase
Follega, 15-10-2020
Beste ouders en verzorgers,
Afgelopen dinsdag zijn er door de overheid strengere maatregelen met betrekking tot het corona virus
aangekondigd. Opnieuw zitten we in Nederland in een gedeeltelijke lockdown. Zo lang de scholen
open blijven, blijft de Oase de zorg bieden die u van ons gewend bent. Toch zijn we genoodzaakt een
aantal aanpassingen te doen. Hieronder verder toegelicht.
1. In- en uitloop ‘De Oase’
We vragen van u als ouder om zoveel als mogelijk buiten het gebouw te blijven. Als u bijvoorbeeld uw
kind voor weekendopvang naar de Oase brengt, betekent dit dat u bij de ingang blijft staan en wij uw
kind opvangen. Als uw kind niet zonder uw begeleiding naar binnen kan, dan mag u uw kind naar
binnen begeleiden. Wel vragen we een mondkapje te dragen, uw handen te desinfecteren en alleen
binnen te komen wanneer u géén gezondheidsklachten heeft. Mochten er zaken zijn die de
begeleiding móet weten, neemt u dan vooraf telefonisch contact op met een medewerker van ‘De
Oase’.
2. Bezoeken aan uw kind
Wanneer uw kind volledig of langer dan alleen een weekend op ‘De Oase’ verblijft, dan kunt u uw kind
blijven bezoeken. We hebben hier een kantoor voor ingeruimd. Het is belangrijk om vooraf een
afspraak te maken. (groep: 06-42774042) Als u op ‘De Oase’ komt voor het bezoek, verwachten we
dat u een mondkapje draagt en meteen naar de juiste ruimte loopt. 1e kantoor aan de rechterkant als
u binnenkomt. Wij zorgen voor thee, koffie en ranja. Na het bezoek, zullen wij de ruimte desinfecteren
en is deze klaar voor het volgende bezoek.
3. Stroomschema
Mocht u zich afvragen of uw kind al dan niet naar ‘De Oase kan komen, kunt u hiervoor het
stroomschema gebruiken. Dit stroomschema heeft u via de mentor van uw kind ontvangen.
Laten we met elkaar het beste maken van een moeilijke tijd. Voor ‘De Oase’ staat de gezondheid van
alle kinderen en medewerkers centraal. Het contact tussen ouders en hun kinderen, het contact waar
alle kinderen zoveel behoefte aan hebben, proberen wij op ‘De Oase’ zoveel als mogelijk te laten
bestaan.
Heeft u vragen of aanvullingen? Laat het ons weten. Bel naar het algemene nummer of neemt contact
op met de mentor van uw kind.
We hopen u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd. We houden de maatregelen van de
overheid in de gaten. Mocht er veranderingen op dit gebied zich voordoen, zullen wij weer
aanpassingen doen waar nodig.
Groet ‘Team Oase’

