
Vught, 21 april 2021

Onderwerp: nieuwe Cello Routekaart

Beste cliënten, ouders, naasten, vertegenwoordigers en vrijwilligers,

Op dinsdag 20 april was er weer een nieuwe persconferentie.
Er is voor Nederland een openingsplan gemaakt. Daarin staat in
kleine stappen beschreven hoe we de coronamaatregelen steeds
meer los kunnen laten. Vanaf 28 april gelden er andere regels voor
bijvoorbeeld bezoek, winkels en terrassen. Bij Cello passen we onze
afspraken daarop aan. Alle afspraken staan op een rij in de Cello Routekaart.

Nieuwe Cello Routekaart: wat verandert er?
We hebben de Cello Routekaart aangepast. Die staat op www.cello-zorg.nl/coronavirus
Hieronder lees je de belangrijkste veranderingen.

● Bezoek: Cliënten die bij Cello wonen mogen in overleg met begeleiding en eventuele
huisgenoten vanaf 28 april elke dag 2 bezoekers ontvangen mits de gezamenlijke
planning en gezondheidssituatie dat toestaat.

● Naar buiten: Cliënten die bij Cello wonen mogen met 2 bezoekers naar buiten om
bijvoorbeeld samen te wandelen.

● Terrassen: De terrassen van dagbestedingslocaties EEHT (Best) en In de Roos
(Zaltbommel) gaan binnenkort weer open volgens de landelijke richtlijnen.
De terrassen voor cliënten op de Cello-terreinen gaan nu nog niet open. Wel onderzoeken
of we vanaf half mei zowel binnenruimtes van horecagelegenheden als terrassen (op de
Cello-terreinen) op een veilige manier kunnen openen.

● Vaccinatie: alle cliënten die bij Cello wonen (en dat willen) zijn volledig gevaccineerd. Voor
cliënten die niet bij Cello wonen geldt het landelijke vaccinatieprogramma.

● Huifbedrijden stichting Huifbed De Meierij: vanaf 29 mei gaat het huifbedrijden weer van
start op zaterdagen.

● Coronatelefoon: de Cello Coronatelefoon sluit op 1 mei.
● Zwemmen: Voor woningen is het mogelijk om als bubbel gebruik te maken van het

zwembad. Voor groepen van de weekend- en naschoolse opvang is zwemmen voorlopig
nog niet mogelijk.

Blik op de toekomst
We zijn blij dat er weer wat meer kan en mag. We hopen dat iedereen zo veilig én met plezier kan
genieten van de eerste warme lentedagen. Maar we blijven ook alert en voorzichtig. Corona is nog
niet weg. Daarom blijven we voorlopig een mondkapje dragen, wassen we onze handen en
houden we afstand. Samen zorgen we ervoor dat er steeds minder mensen ziek worden.
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