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Situatie binnen Amarant   

  Op een aantal voorzieningen van Amarant zijn mensen besmet geraakt. 

  Dat is heel vervelend voor iedereen die besmet is. 

  De besmettingen hebben gevolgen voor de ondersteuning.   

  Door ziekte van medewerkers is het soms lastig om er voor te zorgen  

  dat er genoeg personeel is op voorzieningen.  

  De besmetting heeft ook gevolgen voor het vaccineren. 

  Iemand die besmet is kan vier weken geen vaccinatie krijgen. 

  Cliënten van Amarant die de eerste prik al hebben gehad  

  moeten dan vier weken wachten op de tweede prik. 
   

 

Verandering van het virus 

  We zien nu dat er steeds meer varianten komen op het virus. 

  Het virus verandert steeds een beetje. 

  Sommige varianten lijken nóg besmettelijker te zijn. 

  Dat is een groot risico. 

  We moeten daarom proberen het aantal besmettingen 

  zo laag mogelijk te houden. 

  Samen met de GGD en het RIVM kijkt Amarant wat we  

  het beste kunnen doen. 

   

Dagbesteding en vervoer 

  Bij dagbesteding en vervoer komen veel mensen bij elkaar. 

  Het risico op besmettingen is daarom groot. 

  De GGD heeft gevraagd of Amarant nog eens goed wil kijken 

  naar de veiligheid. 

  Om besmettingen te voorkomen. 

  Amarant kijkt nu hoe de dagbesteding veiliger kan. 

  Zeker op de plekken waar veel mensen werken. 

  Het kan dus zijn dat er iets voor jou verandert. 

  Voor veel mensen is dagbesteding heel belangrijk. 

  We kijken dus goed naar wat er nog wél kan. 

  Volgende week kunnen we daar meer over vertellen. 
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Vaccinatie   

  Vaccineren is de eerste stap naar een normaler leven. 

  Als je een prik hebt gehad, ben je niet meteen goed beschermd. 

  Dat duurt een aantal weken.  

  Het vaccin werkt het beste een week na de tweede prik. 

  Heel soms worden mensen toch nog ziek. 

  Het is het belangrijk dat we samen zorgen dat niemand besmet raakt. 

  Ben je al gevaccineerd? 

  Ook dan blijven alle maatregelen gelden. 

 
   

 

Heb je vragen? 

  We houden je steeds op de hoogte via www.amarant.nl  

  Je kunt met vragen natuurlijk ook altijd terecht bij je begeleider. 

  Voor een luisterend oor kun je ook terecht bij de Helpdesk Cliënt 

   088 - 6119955  (maandag t/m vrijdag van 8.00 -17.00 uur). 
      

   

   

      

   

 

   

 


