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Coronavirus 
 Informatie voor cliënten juli 2020 

De regering had 25 juni goed nieuws. 

Omdat iedereen zich aan de regels heeft gehouden zijn er nu veel minder  

mensen besmet geraakt met corona. 

Ook jij bedankt hiervoor. 

De bezoekregeling kan nu minder streng worden. 

We zetten alles op een rijtje. 

 

Algemene maatregelen 

We moeten voorzichtig blijven, dus: 

 Houd 1,5 meter afstand 

 Was vaak en goed je handen 

 Nies of hoest in je elleboog 

 Ga niet naar drukke plekken 

 Blijf thuis als je klachten hebt 

 

Bezoek 

Vanaf 1 juli kan er weer bezoek komen op de voorziening. 

Er zijn nog wel afspraken: 

 Het bezoek maakt van tevoren een afspraak. 

 Het bezoek noteert zijn/haar naam bij aankomst. 

 Bezoek wast de handen bij aankomst en vertrek. 

 Bezoek houdt 1,5 meter afstand. 

 Bezoek blijft thuis bij klachten: verkoudheid, hoesten, niezen,  

 benauwdheid, koorts. 

 Is er op de voorziening een (mogelijke) besmetting,  

 dan kan het bezoek niet doorgaan. 

 

Logeren en/of op bezoek gaan 

 Tijdens het logeren en/of op bezoek gaan houd je je ook  

 aan de algemene maatregelen. 

 Logeren kan alleen doorgaan als niemand klachten heeft. 

 Als je tijdens het logeren klachten krijgt, mag je nog niet terug 

naar de voorziening.   
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Vakantie 

 Vakantie en uitstapjes in Nederland zijn weer mogelijk. 

 Houd je wel aan de algemene maatregelen. 

 Vakantie in het buitenland kan alleen als die plek op dat moment 

veilig is. 

 Hierover worden reisadviezen gegeven door de regering.  

 Bespreek dit met je begeleider. 

 Als je tijdens de vakantie klachten krijgt, wordt er een corona test 

gedaan. 

 Jouw situatie wordt dan besproken. 

 

Dagbesteding 

Dagbesteding blijft nog steeds aangepast. 

Soms is dat thuis, soms op een andere plek. 

Begeleiders van dagbesteding maken hierover afspraken met jou. 

 

Behandeling 
 

Behandeling wordt langzaam weer opgestart. 

Behandelaren mogen ook weer naar de voorziening komen. 

 

 

Toekomst 

Het gevaar op besmetting blijft bestaan. 

Dus zolang er geen vaccin is zal iedereen zich  

aan de algemene maatregelen moeten houden. 

Amarant wil graag weten wat jij van de corona regels vond. 

We zullen je daarom nog een vragenlijst sturen. 

We hopen dat je deze in wil vullen en aan je begeleider geven. 

Dat helpt ons met het maken van regels als er weer veel besmettingen 

komen. 

 

 


