Alleen samen krijgen we corona onder controle
Cliënt

Let op, deze regels gelden altijd!
Heb je klachten?

1,5 M

Blijf thuis

Laat je testen*
Ben je benauwd of heb je
koorts, dan moeten alle
huisgenoten thuisblijven

Houd 1,5 meter
afstand

*

Ga niet naar
drukke plekken

Dagbesteding en/of
andere groepen

Maximaal 1 bezoeker per cliënt
per dag.
Maak wel vooraf een afspraak.
Iedere bezoeker noteert de
naam bij aankomst.
Bij voorkeur buiten of in eigen
appartement/kamer.
De regels van de voorziening
zijn leidend.
Bezoek kan niet doorgaan bij
klachten en/of een (vermoeden
van) besmetting.
̵
̵
̵
̵
̵

Draag een
mondmasker in
publieke ruimtes

Geef dit door aan je begeleider. Via coronatest@amarant.nl kan de uitslag gedeeld worden met de Medische Dienst

Bezoek
̵

Was vaak en goed
je handen

̵
̵
̵

Vervoer

̵

Je kunt gebruik maken van
groepsvervoer en taxi.
De chauffeur en reizigers
dragen altijd een mondkapje.
Ook als je op 1,5 meter afstand
van elkaar zit.
In het OV is een mondkapje
altijd verplicht (als je ouder
bent dan 12).

Alle cliënten krijgen
dagbesteding op maat.
Dagbesteding blijft open zolang
er geen besmettingen zijn.
In verband met veiligheid
kan er gekozen worden voor
een andere locatie en/of
samenstelling.
̵

̵

Vakantie

Publieke ruimtes

Logeren
Logeren mag, liefst zoveel
mogelijk bij en met de vaste
contactpersonen.
Logeren kan niet doorgaan
bij klachten en/of een
(vermoeden) van besmetting.
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Artsen en
behandelaars

̵

̵

Probeer vakantie en uitstapjes
voorlopig te beperken.
Maak je wel een uitstapje of ga
je op vakantie, houd je dan aan
de algemene regels (afstand
houden, drukte vermijden,
handen wassen).
Het uitstapje of de vakantie
kan niet doorgaan bij klachten
en/of een (vermoeden van)
besmetting.
̵
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De Plaza’s zijn gesloten.
Je kunt wel eten en drinken
afhalen.
Huiswinkels blijven open.
Zwembaden zijn gesloten.
De Amarant Academie is dicht.
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Informatie
Behandeling gaat door.
Ook mogelijk op voorziening.
Wel zoveel mogelijk op afspraak.

Dit zijn de algemene afspraken.
Het kan zijn dat er individueel, per voorziening of
divisie andere afspraken gelden.
Ga hierover in gesprek met de groepsleiding.

Voor de actuele
informatie kijk je op
www.amarant.nl

