
 

1 

Afspraken dagbesteding 

Beste deelnemer, 
 

 

Welkom bij de dagbesteding.  

We zijn blij je weer te zien! 

We willen dat iedereen in deze corona-tijd fijn en veilig kan werken. 

Daarom willen we afspraken met je maken. 

 

 

BASISREGELS VOOR IEDEREEN 
    

   

  Houd 1,5 meter afstand van elkaar, overal en de hele dag. 

 

 

  Gebruik de looproute binnen en buiten. 

 

 

  Was je handen regelmatig met water en zeep. 

 

 

  Droog je handen af met een papieren handdoekje. 

 

 

  Hoest en nies in je elleboog. 

  Was daarna je handen met zeep. 

   

 

  Schud geen handen. 
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Afspraken dagbesteding 

VERVOER VAN EN NAAR DAGBESTEDING 

    

  Je kunt weer gebruik maken van groepsvervoer en taxi. 

De chauffeur draagt altijd een mondkapje. 

De reiziger draagt ook altijd een mondkapje. 

Ook als je op 1,5 meter afstand van elkaar zit. 

Je zorgt zelf voor een mondkapje. 

 

 

  Als je wordt gebracht of gehaald mag die persoon tot de voordeur  

  komen. 

 

HYGIENE 

 

  Als je aankomt was of ontsmet je je handen. 

  Dit doe je ook na toiletgebruik, voor en na de lunch en voor je  

  naar huis gaat. 

 

 

  Twee keer per dag worden, de dingen die veel aangeraakt worden, 

  schoongemaakt.  

  Bijvoorbeeld tafels, deurklinken. 

  Eén keer per dag wordt alles goed schoongemaakt. 

 

   

  Er zijn binnen de locatie voldoende mogelijkheden om je handen 

  te wassen of te ontsmetten. 

 

 

  Bevind je je tijdens je werk of dagbesteding in een openbare ruimte,  

  dan draag je een mondkapje.  

  Amarant zorgt ervoor dat je een mondkapje krijgt.  

  Vraag hiernaar bij je begeleider.  
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Afspraken dagbesteding 

 

DAGINVULLING, BEGELEIDING 

    

  Een begeleider vertelt je waar je die dag mag werken en  

  in welke ruimtes je mag komen. 

  Je spreekt met je begeleider af wat je die dag gaat doen. 

  Je spreekt met je begeleider af welke spullen je gebruikt. 

 

 

  Je begeleider vertelt je waar je naar het toilet kunt  

  en waar je je handen kunt wassen of ontsmetten. 

 

   

  Je begeleider vertelt je wanneer en waar je pauze mag houden. 

 

   

  Neem zelf je lunch mee, voor koffie en thee wordt gezorgd. 

  Je kunt nu niets kopen en tijdens de dagbesteding ook niet  

  naar de winkel toe. 

 

 

  Als je medicijnen gebruikt maak je, als dat nodig is, 

  hierover afspraken met je begeleider. 

 

 

  Buiten mag je op bepaalde plekken roken. 

  Je begeleider kan jou de rookplek aanwijzen. 

   

 

  Heb je nog vragen? Stel ze gerust aan je begeleider. 


