
Routekaart Cello
Er is beperkte ruimte om de coronamaatregelen te versoepelen. Het aantal 
besmettingen neemt minder snel af en ook zijn er zorgen over de verschillende  
coronavarianten. Aan de andere kant snakt de samenleving naar meer openheid.
Ook bij Cello maken we afspraken over wat wel en niet kan. Wil je meer weten  
over een onderwerp, klik dan op de blauwe, onderstreepte regel. 

  24 februari 2021 - voor cliënten en familie

Deze afspraken gelden nu bij Cello

Afspraken over bezoek
Cliënten mogen nog steeds slechts 1 bezoeker per dag 
ontvangen.
 
Afspraken over dagbesteding

Afspraken over de coronavaccinatie
In Nederland zijn inmiddels 1 miljoen mensen gevacci-
neerd tegen corona. Ook in de gehandicaptenzorg is  
gestart met vaccineren, zowel bij cliënten als mede
werkers. We stoppen nog niet met het dragen van  
mond kapjes. Dat kan pas als er voldoende mensen in  
Nederland gevaccineerd zijn.

Afspraken over cosmetische behandelingen
Het is weer mogelijk voor cliënten om naar de kapper, 
pedicure, schoonheids- of nagelsalon te gaan. Wel is 
daar een aantal voorwaarden aan verbonden. Omdat er 
risico’s zijn aan deze versoepeling is het belangrijk om af 
te wegen of zo’n bezoek nodig is en of het op een andere 
manier georganiseerd kan worden.

Afspraken over (samen) naar buiten gaan
Ook de komende periode geldt: blijf zoveel mogelijk thuis. 
Beperk het aantal contacten. Zo verspreidt het  
coronavirus zich minder snel.

Afspraken over logeren en op vakantie gaan
Ook de komende periode geldt: blijf zoveel mogelijk thuis. 
En beperk het aantal reisbewegingen..

Afspraken over activiteiten van Vrije Tijd
De activiteiten van Vrije Tijd worden per woning aange
boden en zijn maatwerk. Geen evenementen of bustochten.

Afspraken over sporten
Vanaf 3 maart mogen mensen tot en met 26 jaar met 
meer dan twee personen samen buiten sporten op  
sportaccommodaties. Niet in competitieverband, maar 
wel met het eigen team op de eigen club.

Afspraken over zwemmen in therapiebad 
de Binckhorst en Klaver 

Afspraken over mondkapjes
Alle medewerkers en bezoekers dragen bij Cello een 
mondkapje. Ook nu gestart is met vaccineren. Tijdens 
vervoer van- en naar dagbesteding dragen cliënten een 
chirurgisch mondkapje, verstrekt door Cello.

Afspraken over (para)medische behandelingen

Afspraken over snoezelruimtes

Kind & Jeugd - Afspraken over naschoolse  
opvang en Zorg in de klas
Naschoolse opvang is geopend en over Zorg in de Klas  
zijn maatwerkafspraken gemaakt.

Kind & Jeugd - Afspraken over Kinderdagcentrum  
de Elzengaard
Kinderdagcentrum Elzengaard en de weekend- en  
logeeropvang zijn open. 

Afspraken over de Coronatelefoon
Cliënten, naasten en medewerkers kunnen de Corona-
telefoon (0858082071) bellen voor een luisterend oor. 

De Coronatelefoon is bereikbaar op:
•  Maandagochtend, woensdagochtend en vrijdagochtend 

tussen 9.00 uur en 12.00 uur
•  Dinsdagmiddag en donderdagmiddag  

tussen 13.00 uur en 17.00 uur

Afspraken over horeca
Alle horeca op de terreinen van Cello en alle horeca in  
de dagbesteding van Cello blijven voorlopig gesloten  
voor cliënten, gasten, vrijwilligers en medewerkers. 

Afspraken over testen
Medewerkers van Cello met klachten die passen bij  
het coronavirus blijven thuis en laten zich testen. 

https://www.cello-zorg.nl/wp-content/uploads/2021/02/ROUTEKAART-24-februari-2021-Op-bezoek-gaan-en-bezoek-ontvangen.pdf
https://www.cello-zorg.nl/wp-content/uploads/2021/02/ROUTEKAART-24-februari-2021-Dagbesteding.pdf
https://www.cello-zorg.nl/wp-content/uploads/2021/02/ROUTEKAART-24-februari-2021-Vaccinatieprogramma.pdf
https://www.cello-zorg.nl/wp-content/uploads/2021/02/ROUTEKAART-24-februari-2021-Cosmetische-behandelingen.pdf
https://www.cello-zorg.nl/wp-content/uploads/2021/02/ROUTEKAART-24-februari-2021-Naar-buiten.pdf
https://www.cello-zorg.nl/wp-content/uploads/2021/02/ROUTEKAART-24-februari-2021-Logeren-en-vakantie.pdf
https://www.cello-zorg.nl/wp-content/uploads/2021/02/ROUTEKAART-24-februari-2021-Activiteiten-Vrije-tijd.pdf
https://www.cello-zorg.nl/wp-content/uploads/2021/02/ROUTEKAART-24-februari-2021-Sporten.pdf
https://www.cello-zorg.nl/wp-content/uploads/2021/02/ROUTEKAART-24-februari-2021-Zwemmen-in-Rosmalen-en-Haaren.pdf
https://www.cello-zorg.nl/wp-content/uploads/2021/02/ROUTEKAART-24-februari-2021-Zwemmen-in-Rosmalen-en-Haaren.pdf
https://www.cello-zorg.nl/wp-content/uploads/2021/02/ROUTEKAART-24-februari-2021-Mondkapjesplicht-medewerkers-en-bezoekers.pdf
https://www.cello-zorg.nl/wp-content/uploads/2021/02/ROUTEKAART-24-februari-2021-Paramedische-behandelingen.pdf
https://www.cello-zorg.nl/wp-content/uploads/2021/02/ROUTEKAART-24-februari-2021-Snoezelruimtes.pdf

