
Routekaart Cello
We staat op een bijzonder punt: vanaf 28 april zetten we in Nederland de 
eerste stap in het openingsplan. Steeds meer mensen krijgen een vaccinatie 
tegen corona, waardoor snel minder mensen ziek zullen worden. De verwachting 
is dat het aantal nieuwe ziekenhuisopnames afneemt. Dat zien we ook bij Cello: 
steeds meer cliënten en medewerkers zijn volledig gevaccineerd. En er zijn steeds 
minder besmettingen met corona. Er zijn risico’s aan het stap voor stap openen van de 
samenleving. Bij Cello blijven we daarom goed kijken naar wat al kan en wat (nog) niet 
kan. Belangrijk blijft dat we ons allemaal aan de basisregels houden: handen wassen, 
afstand houden en thuisblijven en testen bij klachten. Wil je meer weten over een  
onderwerp, klik dan op de blauwe, onderstreepte regel. 
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Deze afspraken gelden nu bij Cello

Afspraken over bezoek
Cliënten mogen vanaf 28 april twee bezoekers per dag 
ontvangen.
 

Afspraken over dagbesteding
In lijn met de landelijke richtlijnen gaan de terrassen van 
onze dagbestedingslocaties EEHT (Best) en In de Roos 
(Zaltbommel) vanaf 28 april open, tussen 12 en 18 uur. 
Je mag op basis van reservering met één persoon OF 
met mensen uit hetzelfde huishouden aan tafel zitten.
 

Afspraken over horeca
De terrassen van de horeca op de terreinen van Cello 
gaan op 28 april nog niet open. Wel onderzoeken we  
of en hoe vanaf half mei de horeca op de terreinen  
kunnen openstellen.

Afspraken over de coronavaccinatie
In Nederland zijn steeds meer mensen gevaccineerd 
tegen corona. Bij Cello zijn veel cliënten al (2x)  
gevaccineerd. Cliënten die niet bij Cello wonen, zijn  
nog niet of nog niet volledig gevaccineerd.  
Ook (zorg)medewerkers zijn nog niet (volledig)  
gevaccineerd. We stoppen daarom nog niet met het 
dragen van mondkapjes. 

Afspraken over cosmetische behandelingen
Als je naar de kapper, pedicure, schoonheids- of  
nagelsalon gaat, is daar een aantal voorwaarden  
aan verbonden.

Afspraken over (samen) naar buiten gaan
Voor (samen) naar buiten gaan gelden verschillende 
afspraken, afhankelijk of dit met de woning, met  
bezoek of tijdens dagbesteding is.

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
Vrije Tijd biedt activiteiten per woning aan.  
Dit is maatwerk. Geen evenementen of bustochten.

Afspraken over sporten

Afspraken over zwemmen in therapiebad  
de Binckhorst en Klaver 
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https://www.cello-zorg.nl/wp-content/uploads/2021/04/ROUTEKAART-21-april-2021-Op-bezoek-gaan-en-bezoek-ontvangen.pdf
https://www.cello-zorg.nl/wp-content/uploads/2021/04/ROUTEKAART-21-april-2021-Dagbesteding.pdf
https://www.cello-zorg.nl/wp-content/uploads/2021/04/ROUTEKAART-21-april-2021-Vaccinatieprogramma.pdf
https://www.cello-zorg.nl/wp-content/uploads/2021/04/ROUTEKAART-21-april-2021-Cosmetische-behandelingen.pdf
https://www.cello-zorg.nl/wp-content/uploads/2021/04/ROUTEKAART-21-april-2021-Naar-buiten.pdf
https://www.cello-zorg.nl/wp-content/uploads/2021/04/ROUTEKAART-21-april-2021-Logeren-en-vakantie.pdf
https://www.cello-zorg.nl/wp-content/uploads/2021/04/ROUTEKAART-21-april-2021-Activiteiten-Vrije-tijd.pdf
https://www.cello-zorg.nl/wp-content/uploads/2021/04/ROUTEKAART-21-april-2021-Sporten.pdf
https://www.cello-zorg.nl/wp-content/uploads/2021/04/ROUTEKAART-21-april-2021-Zwemmen-in-Rosmalen-en-Haaren.pdf
https://www.cello-zorg.nl/wp-content/uploads/2021/04/ROUTEKAART-21-april-2021-Zwemmen-in-Rosmalen-en-Haaren.pdf
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Nies en hoest in je elleboog

Gebruik papieren zakdoekjes

Blijf thuis bij klachten

Geef geen handen

Houd 1,5 meter afstand

Regelmatig handen wassen

Algemene regels
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Afspraken over mondkapjes
Alle medewerkers en bezoekers dragen bij Cello een 
mondkapje. Ook na vaccinatie. Tijdens vervoer van- en 
naar dagbesteding dragen cliënten een chirurgisch 
mondkapje, verstrekt door Cello.

Afspraken over (para)medische behandelingen

Afspraken over snoezelruimtes
Familie kan pas weer snoezelen met hun familielid als 
de 1.5 meter afstand losgelaten kan worden.  
Stichting Huifbed De Meierij start vanaf 29 mei - 
onder voorwaarden- op zaterdag hun activiteiten  
voor cliënten weer op.

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. 

De Cello Coronatelefoon is vanaf 1 mei gesloten

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

Afspraken over thuiswerken
Medewerkers van Cello werken waar mogelijk  
vanuit huis.
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Deze afspraken gelden nu bij Cello

https://www.cello-zorg.nl/wp-content/uploads/2021/04/ROUTEKAART-21-april-2021-Mondkapjesplicht-medewerkers-en-bezoekers.pdf
https://www.cello-zorg.nl/wp-content/uploads/2021/04/ROUTEKAART-21-april-2021-Paramedische-behandelingen.pdf
https://www.cello-zorg.nl/wp-content/uploads/2021/04/ROUTEKAART-21-april-2021-Snoezelruimtes.pdf

