
Vught, 22 september 2021

Onderwerp: keuzes maken

Beste cliënten, ouders, naasten, vertegenwoordigers en
vrijwilligers,

In de brief van vorige week stond dat we je deze week informeren over de stappen die
we bij Cello per 25 september kunnen zetten. Het is lastig om de landelijke regels te
vertalen naar de zorg. Omdat ze vragen oproepen of omdat het een risico betekent. Voor
een aantal van deze vragen hebben we nog geen besluit kunnen nemen voor de langere
termijn. Over de besluiten en de vraagstukken lees je hieronder meer.

Afstand houden en basisregels
We laten, net als in de samenleving, vanaf 25 september overal bij Cello de anderhalve
meter los. Hierin volgen we de landelijke richtlijn, die zegt dat anderhalve meter afstand
houden verstandig is, maar niet meer verplicht.  Om besmettingen te voorkomen worden
de basisregels nu voor iedereen extra belangrijk. We  herhalen ze nog eens:

● handen wassen
● geen handen schudden
● hoesten en niezen in de elleboog
● thuisblijven en testen bij klachten
● regelmatig zorgen voor frisse lucht in binnenruimtes

Die laatste basisregel is extra belangrijk als je behandeld wordt door bijvoorbeeld een
fysiotherapeut, in een oefenruimte bent of snoezelt. In die ruimtes ventileren we extra.

Mondkapjes
Het loslaten van de anderhalve meter brengt risico’s met zich mee.
We hebben daarom besloten dat begeleiders en vrijwilligers doorgaan met het dragen
van medische mondkapjes als ze cliënten ondersteunen. We nemen hierover pas een
besluit als we

● advies hebben gevraagd aan de centrale cliëntenraad, ondernemingsraad en
commissie Ethiek

● de richtlijnen hebben gekregen van de VGN en het OMT voor de zorg
We komen zo snel mogelijk hierop terug als we onze eigen afweging hebben gemaakt
waarin we alle zienswijzen meenemen.



Maak je voor dagbesteding gebruik van zorgvervoer, dan blijf je een medisch mondkapje
dragen. Ook in het openbaar vervoer (bus, trein) is het dragen van een mondkapje
verplicht.

Het niet-medische mondkapje schaffen we per 25 september af.
Dat geldt behalve voor de mensen op kantoren en in overlegruimtes van Cello dus ook
voor bezoek.
Wat we wél handhaven voor bezoekers is dat zij een medisch mondkapje dragen in die
situaties waarin dat eerder ook gebeurde. Bijvoorbeeld tijdens het snoezelen. Of wanneer
ze op bezoek gaan bij een cliënt die (mogelijk) met corona is besmet.

Routekaart
Stapje voor stapje gaan we steeds meer terug naar een zo normaal mogelijke situatie.
Voor een aantal onderwerpen waar we nog corona-afspraken hebben, is de routekaart
aangepast. Voor een aantal andere onderwerpen waar we deze afspraken niet meer
hebben, laten we de routekaart vervallen.
In de nieuwe routekaart vind je informatie over het Corona toegangsbewijs,
vrijetijdsactiviteiten, snoezelen, dagbesteding, vakanties en het ontvangen van bezoek.
Kijk op www.cello-zorg.nl voor de actuele routekaart.

Hoe verder?
Met alle keuzes die we nu hebben gemaakt, zetten we opnieuw een aantal stappen. We
zijn er nog niet. De komende periode zullen we nog een aantal besluiten nemen, zoals
bijvoorbeeld over de medische mondkapjes. We informeren je hier zo snel mogelijk over.
Heb je vragen of twijfel je wat de veranderingen voor jou betekenen, bespreek ze met de
begeleiding.

Met vriendelijke groet,

Raad van bestuur Cello
Toine van der Pol
Marc Bindels (a.i.)

http://www.cello-zorg.nl

