
22 september 2021 - voor cliënten en familie

…………………………………………………….
Per 25 september gelden er in Nederland nieuwe afspraken rondom Corona. Bij Cello
maken we een vertaling van die regels. In deze nieuwe routekaart vind je informatie over
op bezoek gaan of bezoek ontvangen, dagbesteding, vrijetijdsactiviteiten, snoezelen,
logeren & vakanties en helemaal nieuw is het document over het Corona toegangsbewijs.
Wil je meer weten over een onderwerp, klik dan op de blauwe, onderstreepte regel.

…………………………………………………….
Deze afspraken gelden nu bij Cello

Afspraken over vrijetijdsactiviteiten
Het team van Vrije Tijd houdt zich bij alle
activiteiten die ze organiseert aan de geldende
richtlijnen. Ook denkt het team graag mee om op
maat invulling aan vrijetijdsactiviteiten te geven.

Dagbesteding
Net als in de samenleving laten we vanaf 25
september ook bij dagbesteding de anderhalve
meter los. De samenstelling en bezetting van de
groepen kan hierdoor veranderen. We kunnen
voor een aantal cliënten beter aansluiten op hun
dagbestedingsvraag. Dit doen we zorgvuldig en
in overleg.

Bezoek
De bezoekregeling komt voor een groot deel
overeen met de situatie voor Corona. Bezoekers
hoeven geen anderhalve meter afstand meer te
houden en hoeven ook geen niet-medisch
mondkapje meer op. Toch zijn er nog wél enkele
aandachtspunten en bijzonderheden.

Logeren en op vakantie
Voor reizen naar het buitenland en weer
terugkeren naar Nederland gelden ook na 25
september afspraken. Ook is er een aantal
aandachtspunten voor terugkeer op de woning.

Snoezelen
Een cliënt kon al samen met een begeleider of
vaste bezoeker snoezelen. Per cliënt willen we
bekijken of hierin meer mogelijk is.

Corona toegangsbewijs
Vanaf 25 september wordt gevraagd om een
Corona toegangsbewijs als je naar het café wilt
uit eten gaat, de bioscoop of een
theatervoorstelling bezoekt. Ook als je op
vakantie naar het buitenland wilt, kan hierom
gevraagd worden. In dit document leggen we uit
hoe je zo’n toegangsbewijs regelt.

https://www.cello-zorg.nl/wp-content/uploads/2021/09/ROUTEKAART-22-september-2021-Activiteiten-Vrije-tijd.pdf
https://www.cello-zorg.nl/wp-content/uploads/2021/09/ROUTEKAART-22-september-2021-Dagbesteding.pdf
https://www.cello-zorg.nl/wp-content/uploads/2021/09/ROUTEKAART-22-september-2021-Op-bezoek-gaan-en-bezoek-ontvangen.pdf
https://www.cello-zorg.nl/wp-content/uploads/2021/09/ROUTEKAART-22-september-2021-Logeren-en-vakantie.pdf
https://www.cello-zorg.nl/wp-content/uploads/2021/09/ROUTEKAART-22-september-2021-Snoezelruimtes.pdf
https://www.cello-zorg.nl/wp-content/uploads/2021/09/ROUTEKAART-22-september-2021-Corona-toegangbewijs.pdf

