
Vught, 25 februari 2021

Onderwerp: nieuwe routekaart

Beste cliënten, ouders, naasten, vertegenwoordigers en vrijwilligers,

Dinsdagavond vertelde demissionair premier Rutte dat er weinig ruimte is om de corona
maatregelen te versoepelen. Het aantal besmettingen neemt minder snel af en er zijn
zorgen over de verschillende mutanten van het coronavirus. Aan de andere kant snakt de
samenleving naar meer openheid.
Hoe we bij Cello omgaan met de afspraken in Nederland, lees je in de Cello Routekaart.
Daarin staan alle afspraken per onderwerp bij elkaar.

De belangrijkste veranderingen op een rijtje:
● Ook de komende periode geldt: blijf zoveel mogelijk thuis. En beperk het aantal

reisbewegingen
● Vanaf 3 maart kun je weer naar de kapper, pedicure, schoonheids- of

nagelsalon. Wél moet je hiervoor reserveren en vindt er controle plaats op
(gezondheids)klachten. Verder is het belangrijk dat je een mondkapje draagt en
waar mogelijk 1.5 meter afstand te houden. Als je klachten hebt, kan de afspraak
niet doorgaan. Omdat er risico’s zijn aan deze versoepeling is het belangrijk dat je
afweegt of zo’n afspraak nodig is. Heb je een kwetsbare gezondheid? Kijk dan of
een afspraak aan huis mogelijk is. Per dag kan maximaal één van deze beroepen
(kapper, pedicure etc.) thuis ontvangen worden. Ander bezoek is op die dag niet
meer mogelijk. Het is bij een afspraak aan huis belangrijk om extra aandacht te
hebben voor een veilig verloop.

● Vanaf 3 maart mogen mensen tot en met 26 jaar weer samen buiten sporten. Dit
mag alleen met het eigen team en op de eigen club.

● Vanaf 3 maart mogen niet-noodzakelijke winkels klanten op afspraak
ontvangen. Hieraan is een aantal voorwaarden verbonden. Je leest er meer over
in de routekaart.

Lees verder op de volgende pagina >>

https://www.cello-zorg.nl/wp-content/uploads/2021/02/Routekaart_24-februari_2021.pdf
https://www.cello-zorg.nl/wp-content/uploads/2021/02/Routekaart_24-februari_2021.pdf


Vaccinatie
In Nederland zijn inmiddels 1 miljoen mensen gevaccineerd
tegen corona. Ook in de gehandicaptenzorg is het vaccineren
gestart. Zowel bij cliënten als medewerkers.
Hiermee zetten we de eerste stappen naar die andere
werkelijkheid, waarin er meer ruimte komt voor iedereen.

Toch stoppen we nog niet met het dragen van mondkapjes en het gebruik van andere
persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit zal nog een tijd duren, totdat voldoende mensen
in Nederland gevaccineerd zijn.

Trots op jou
We zijn ontzettend trots op alle cliënten, ouders, vertegenwoordigers en medewerkers.
Samen maken we er elke dag het beste van.

Met vriendelijke groet,
mede namens het managementteam,

Toine van der Pol
Marc Bindels
raad van bestuur Cello


