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Omdat ontmoetingen tussen cliënten,  
familie en verwanten belangrijk zijn voor 
een goed leven van de cliënt, maken we 
het vanaf 30 april 2020 mogelijk om op 
een veilige en verantwoorde manier  
bezoek weer toe te laten bij Cello.  
Stapje voor stapje. Neem contact op met 
de begeleiding. Bepaal samen met hen  
of het bezoek van toegevoegde waarde is 
voor zowel de cliënt als familie en  
verwanten. Er kan dus ook gekozen  
worden om niet op bezoek te komen,  
deze keuze respecteren wij uiteraard.

Bij deze bezoekregeling is het belangrijk 
dat:
•  er geen klachten en (vermoedens van) corona  

besmettingen zijn op een woning. 
•  bezoeker, cliënt en medewerker zich aan de  

voorwaarden houden.

Bezoekvoorwaarden
•  de cliënt en bezoeker zijn klachtenvrij. Wanneer de 

cliënt en/of bezoeker neusverkouden is, hoest, keelpijn 
of koorts heeft (38 graden of meer), kan het bezoek 
niet doorgaan. 

•  de bezoeker blijft op 1,5 meter afstand van de cliënt 
en medewerker. Er is dus geen sprake van fysiek  
contact tussen cliënt en bezoeker. In de praktijk lukt 
het de cliënt niet altijd om 1,5 meter afstand te  
bewaren. Maak hierover vooraf heldere afspraken met 
elkaar. De begeleiding kan eventueel hulpmiddelen 
inzetten.

• het bezoek vindt altijd buiten de woning plaats.
• maximaal 1 bezoek per cliënt per week. 
• het bezoek duurt maximaal 1 uur. 
•  in overleg met de begeleiding worden vooraf  

af spraken gemaakt over het wel/niet geven van  
cadeautjes en het meenemen van eten/drinken.  
Het is belangrijk dat er geen fysieke overdracht van 
spullen plaatsvindt om kruisbesmetting te voorkomen. 

•  zonder afspraak is het niet toegestaan om de  
terreinen van Cello te bezoeken.

• het liefst 1 en maximaal (en altijd dezelfde) 2 bezoekers. 

bij Cello
vanaf 30 april 2020

Hygiëne
Voor alle bezoekers, cliënten en medewerkers zijn de 
hygiënemaatregelen belangrijk:  
•  handen desinfecteren voor en na afloop van het  

bezoek. Bij het eerste bezoek ontvangt u handgel  
die u (en de cliënt) voor en na ieder bezoek moet 
gebruiken.  

• hoesten en niezen aan de binnenkant van de elleboog
• gebruik papieren zakdoekjes

De gezondheid van onze cliënten en medewerkers staat 
voorop. Daarom blijven we streng en willen we dat 
iedereen de regels naleeft. Alleen wanneer íedereen de 
voorwaarden goed naleeft, kan de bezoekregeling  
slagen. We houden de (vermoedens van) mogelijke 
besmettingen bij. Dit alles kan aanleiding zijn om de 
bezoekregeling aan te passen op groepsniveau of voor 
heel Cello.

Wij hopen dat we door deze eerste kleine stapjes voor 
wat verlichting kunnen zorgen. 
Heel veel succes en sterkte, houd vol.

 Voor ouders/naasten   24 april 2020


