
Informatie over bezoek en 
dagbesteding

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. 

Dat betekent soms dat jouw afspraken 
anders zijn dan die van iemand anders  
die bij Cello woont of werkt. 
Als je dat moeilijk vindt, kun je erover  
praten met je begeleider of bellen naar  
de Cello Coronatelefoon.

We houden rekening met elkaar.  
We denken aan elkaar. Alleen samen  
kunnen we corona stoppen.

cello-zorg.nl

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  
Nederland weer steeds meer.   

Bij Cello hebben we daarom vanaf  
vrijdag 5 juni nieuwe regels voor bezoek, 
logeren en op vakantie gaan. Er is ook een 
plan gemaakt voor dagbesteding.  
Daarover kun je verderop meer lezen.

Er zijn regels die voor iedereen gelden. 
Maar voortaan maak je ook steeds vaker 
persoonlijke afspraken met je begeleider 
over wat wel en niet verstandig en  
mogelijk is. 
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Contact met andere 
mensen

Je mag met anderen buiten afspreken. 
Dat mag als je: 
•  zelf geen griepverschijnselen hebt en de 

ander ook niet. 
• 1,5 meter afstand houdt. Ook buiten.
•  voor en na het bezoek je handen wast 

met zeep.

Maak met je begeleider en/of met je 
huisgenoten afspraken over:
•  hoeveel mensen er tegelijk op bezoek 

mogen komen.
• hoe vaak er bezoek mag komen.
• hoe lang het bezoek duurt.
• waar je bezoek mag ontvangen.
•  wat verstandig is om te doen tijdens 

bezoek.
•  wat je moet doen als er bezoek is ge-

weest of als je terugkomt van een 
bezoek. Bijvoorbeeld schoonmaken, 
handen wassen of schone kleren aan-
trekken.

• op bezoek gaan bij anderen.
• bezoek aan openbare plekken.
•  hoe je ergens naartoe gaat en hoe je 

weer terugkomt.
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De regels voor iedereen in Nederland:
• Houd 1,5 meter afstand.
•  Blijf thuis als je verkouden bent of koorts 

hebt.
•  Spreek niet met andere mensen af als je 

verkouden bent of koorts hebt.
• Nies/hoest in je elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes.
• Geef elkaar geen hand.
• Was vaak je handen met zeep.
•  Draag een mondkapje in het openbaar 

vervoer.
• Bezoek drukke plekken liever niet.
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Maak afspraken
met je begeleider

Hoest of nies
in je arm



Dagbesteding en  
werk

Veiligheid voorop
We vinden het heel belangrijk dat dag
besteding en werk voor iedereen veilig is. 
Dat is nodig om geen nieuwe corona 
besmettingen te krijgen. Dagbesteding en 
werk gaat daarom anders dan normaal. 

•  Iedereen moet 1,5 meter afstand  
houden. 

•  Er mogen minder mensen tegelijk bij 
elkaar zijn. Daarom kunnen er weinig 
mensen tegelijk dagbesteding krijgen  
of werken.

•  Er mogen minder mensen tegelijk in 
een taxi. Daarom moet iedereen zoveel 
mogelijk zelf naar dagbesteding of werk 
komen. 

•  Er mogen nog geen klanten, gasten of 
bezoekers komen.
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Vakantie en logeren
•  Als je binnenkort op vakantie gaat, 

maak je speciale afspraken met je bege-
leider.

•  Logeren mag nu nog niet. Over een tijdje 
mag dat wel.

Bij restaurants, cafés, terrassen en 
de bioscoop gelden vanaf 1 juni deze 
regels:
Bespreek de regels met je begeleider.
• Je moet 1,5 meter afstand houden.
• Binnen mogen 30 mensen zijn.
•  Buiten mogen meer mensen zijn als er 

genoeg plaats is.
•  Bij een restaurant, café of terras moet  

je aan een tafel zitten.
• Je moet een plek reserveren.
•  Je mag niet komen als je verkouden  

bent of koorts hebt.

In het openbaar vervoer gelden vanaf 
1 juni deze regels:
Bespreek de regels met je begeleider.
•  In de bus, trein, tram of metro moet je 

een mondkapje dragen.
•  Als je dat niet doet kan je een boete 

krijgen.
• Ga zo ver mogelijk uit elkaar zitten.
•  Als je staat te wachten hoef je je  

mondkapje nog niet op.
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Belangrijk om te weten
•  Niet elke dagbesteding of werkplek is 

hetzelfde. Er is een plan gemaakt  
speciaal voor de plek waar jij werkt. 
Soms zijn de regels anders dan op  
andere plekken.

•  Je mag alleen naar dagbesteding of 
werk komen als je niet verkouden bent 
en geen koorts hebt. Voel elke dag  
opnieuw hoe je het dan met je gaat.

•  Als je tijdens dagbesteding of werk toch 
klachten krijgt, ga je weer terug naar 
huis.

•  Alle locaties voor dagbesteding en werk 
zijn aangepast aan de coronatijd.  
Het ziet er misschien anders uit dan je  
gewend bent. Er is heel goed  
schoongemaakt. Met speciale stickers  
is soms aangegeven waar je mag lopen. 
Voor extra veiligheid zijn er op sommige 
plekken doorzichtige schermen  
neergezet.

•  Soms zijn er andere mensen op  
dagbesteding of werk dan die je  
normaal ziet.

•  Soms kan je nog niet meteen alles doen 
wat je leuk vindt of waar je goed in bent. 
Dat komt omdat we samen nog moeten 
wennen aan hoe het nu gaat.  
We proberen zo snel mogelijk voor  
iedereen fijne en veilige dingen te vinden 
om te doen.
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Stap voor stap
We weten dat iedereen heel graag weer 
wil beginnen met dagbesteding of werk. 
Maar als iedereen tegelijk start, is dat niet 
veilig en kunnen meer mensen toch corona 
krijgen. Daarom maken we met iedereen 
een persoonlijke afspraak over wanneer je 
weer kunt komen. 
Dat betekent dat sommige mensen 
al snel mogen komen en dat anderen nog 
even moeten wachten. Geduld hebben is 
soms lastig, maar we doen ons best om 
iedereen stap voor stap weer aan de slag 
te laten gaan. 

Je wordt binnenkort gebeld
Vanaf volgende week kan je gebeld wor-
den door jouw begeleider. Samen praat 
je over hoe het nu met jou gaat. Je maakt 
afspraken over wanneer je weer naar de 
dagbesteding of naar je werk kunt komen. 

• Wanneer kan je komen?
• Hoe laat begin je en hoe laat stop je?
•  Hoe ga je naar je dagbesteding of werk 

en hoe ga je weer naar huis?
• Met wie ben je dan samen?
• Welke regels zijn er?
• Wat is er anders dan normaal?
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Heb je vragen?
Vind je het lastig om te kiezen wat veilig is 
om te doen? Of heb je een vraag?  
Praat erover met jouw begeleider. Of bel 
naar de Coronatelefoon 085-808 20 71.
Je kunt bellen van maandag tot en met 
vrijdag tussen 09:00 uur en 17:00 uur. 
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