
Bezoekregeling Cello per  
vrijdag 5 juni 2020

Dat betekent soms dat jouw afspraken 
over bezoek anders zijn dan die van  
iemand anders die bij Cello woont of 
werkt. Dat is niet erg. 
Als je dat moeilijk vindt kun je erover  
praten met je begeleider.

We houden rekening met elkaar.  
We denken aan elkaar. Alleen samen  
kunnen we corona stoppen.
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Door corona is er veel veranderd 
in je leven. Er zijn vaak nieuwe 
regels. Je hebt weinig tijd om te 
wennen. En je kunt meestal niet 
doen wat je gewend was. Dat is 
soms lastig. Nu mag er in Neder-
land weer steeds meer.  

Bij Cello hebben we daarom nieuwe  
regels voor bezoek. Er zijn regels die voor 
iedereen gelden. Maar voortaan maak je 
ook steeds vaker persoonlijke afspraken 
met je begeleider over wat wel en niet 
mag. 

Je praat met je begeleider over wat 
jij graag wil en wat bij jou past. Jullie  
praten ook over de regels die voor 
 iedereen gelden. En jullie kijken naar  
wat veilig is. Zodat er niet meer mensen 
komen met corona. 
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Praat met je 
begeleider



Regels als mensen bij jou op bezoek 
komen:
•  Je mag buiten bezoek ontvangen.  

Bijvoorbeeld wandelen of in de tuin 
zitten.

•  Je mag bezoek ontvangen in een  
speciale bezoekruimte. Dat spreek je  
af met je begeleider.

•  Er mogen 2 mensen tegelijk op  
bezoek komen. Dat zijn altijd 2 vaste 
contactpersonen.
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Regels over bezoek:
•  Bij bezoek houd je 1,5 meter afstand.  

Als dat echt niet lukt, maak je andere 
afspraken met je begeleider.

• Was je handen voor en na bezoek.
•  Nies of hoest aan de binnenkant van 

 je arm.
• Gebruik papieren zakdoekjes.
•  Geen bezoek als je verkouden bent of 

als je koorts hebt.
•  Geen bezoek als de mensen met wie  

je afspreekt verkouden zijn of koorts  
hebben.

•  Geen bezoek als iemand op jouw  
woning corona heeft.

•  Liever geen bezoek aan drukke plaatsen 
(winkels, park, terras etc.)

•  Je mag 4 mensen kiezen die je graag 
wilt zien. Dat zijn jouw vaste contact
personen.

•  Een bezoek mag 3 uur duren.
•  Je spreekt met je begeleider af  

hoe vaak er bezoek is.
•  Bezoek mag als het van tevoren is  

afgesproken.

Wat zijn de regels bij Cello 
vanaf 5 juni?
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1,5 meter
uit elkaar

2 mensen 
tegelijk

Maximaal 3 uur 
bezoek

1,5 m



Regels over logeren en vakantie:
•  Als je binnenkort op vakantie gaat, 

maak je speciale afspraken met je  
begeleider.

•  Logeren mag nu nog niet. Over een 
tijdje mag dat wel.
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Regels als je op bezoek gaat:
•  Je mag op bezoek gaan bij je vaste  

contactpersonen.
•  Als je op bezoek gaat, blijf je op één 

plek. Het liefst buiten, maar het mag  
ook binnen.

•  Als je op bezoek gaat, maak je met je 
begeleider afspraken over hoe je er 
naartoe gaat en hoe je weer  
terugkomt. 

•  Als je op bezoek gaat, mag je  
begeleider mee.

•  Als je op bezoek gaat, spreek je met 
je begeleider af wat je moet doen als 
je terugkomt. Bijvoorbeeld je handen 
wassen, schone kleren aantrekken of 
douchen.

Wat zijn de regels bij Cello 
vanaf 5 juni?
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Vakantie regels

Maak afspraken
met je begeleider


