
 
 

Vught, 20 maart 2020 
 
 
Onderwerp: Cello sluit alle woningen voor bezoek  
 
 
Beste cliënten en familieleden, 
 
Wij hebben de verantwoordelijkheid voor alle cliënten en medewerkers van Cello. Deze willen wij in deze hele 
moeilijke tijd maximaal beschermen, maar we moeten helaas constateren dat het aantal (mogelijke) Corona 
patiënten binnen Cello toeneemt. Dit betekent dat wij met pijn in ons hart niet anders kunnen dan een vergaande 
maatregel te nemen: 
 

Vanaf zaterdag 21 maart sluiten wij vanaf 17.00 uur al onze woningen voor ouders, familieleden en 
vrijwilligers. Alleen cliënten/bewoners en zorgmedewerkers mogen aanwezig zijn.  

 
Maximale bescherming 
Dit is een zéér ingrijpende maatregel, maar nodig om verdere verspreiding van het Corona-virus binnen Cello tegen 
te gaan. We hebben geprobeerd om dit besluit bij Cello zo lang mogelijk uit te stellen, maar nu kunnen we helaas 
niet anders. Hiermee volgen wij preventief de landelijke richtlijnen voor zorgorganisaties die afgelopen week zijn 
aangekondigd door overheidsinstanties. 
 
Hoe lang duurt deze maatregel? 
Deze maatregel geldt tot en met 31 maart, of zoveel langer of korter dan noodzakelijk is. Dit is onder andere 
afhankelijk van landelijke richtlijnen. 
 
Naar huis 
Kies je er als cliënt of ouder/familie voor om toch naar huis te gaan? Dan kun je als cliënt niet terugkeren naar de 
woning gedurende deze maatregel. 
 
Contact houden met elkaar 
Wij begrijpen dat deze maatregel bij iedereen hard aan komt en dat jullie het directe contact zullen missen.  
Om toch zoveel mogelijk contact met elkaar te hebben zijn er verschillende mogelijkheden, zoals de telefoon, 
FaceTime, Skype, WhatsApp. Bespreek samen met de begeleiding wat voor jullie de mogelijkheden zijn. 
 
Begrip en medewerking 
Voor de bescherming van uw eigen familielid, alle andere cliënten en onze medewerkers rekenen wij op jullie begrip 
en medewerking. Samen met jullie hopen wij van harte dat deze periode zo kort mogelijk zal duren.  
 
Wij wensen iedereen heel veel sterkte. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
raad van bestuur 
Frank van Beers en Toine van der Pol 
 


