
 

 

Coronavirus 
 Nieuwe informatie 8 februari 2021 

   

Maatregelen verlengd 

  Het blijft spannend. 

  Want het virus verandert steeds een beetje. 

  Sommige varianten lijken nóg besmettelijker. 

  Daarom blijft de lockdown tot 2 maart. 

  Je mag per dag 1 bezoeker ontvangen van 13 jaar of ouder. 

  De avondklok blijft in ieder geval tot 10 februari. 

   

Dagbesteding en vervoer 

  Vanwege het winterweer is er tot en met woensdag 10 februari geen 

  vervoer van Amarant naar werk en dagbesteding.  

               Dat is te gevaarlijk.  

               De dagbestedingslocaties zijn wel open, voor mensen die er zelf  

               kunnen komen.  

               Hoe het donderdag en vrijdag gaat, weten we nog niet.  

               Daar komen nog berichten over.  

 

  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. 

  Vanaf maandag 8 februari gaat Amarant de dagbesteding  

  veiliger maken. 

  Dit zal tot juni duren. 

  Begeleiders zullen hier met jou over praten. 

  Ze vertellen dan wat dit voor jou betekent. 

 

 

De maatregelen op een rijtje 

 Tijdens het vervoer zet je een medisch mondneusmasker op. 

   Amarant zorgt er voor dat je die krijgt. 

 Er mogen 4 mensen in een taxibus zitten + de chauffeur. 

 Als je met andere cliënten bij elkaar woont geldt dit niet. 

 Cliënten die bij elkaar wonen gaan zoveel mogelijk bij elkaar  

 in een taxi. 
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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. 

  Cliënten en medewerkers die de eerste prik al hebben gehad 

  krijgen in de week van 8 februari de tweede prik. 

  Het is nog niet bekend wanneer andere cliënten een vaccinatie krijgen. 

 
   

Houd je aan de basisregels 
  Premier Rutte zei het ook in zijn persconferentie:  
  de basisregels blijven belangrijk.  
  Als we ons niet aan die basisregels houden,  
  krijgen we het coronavirus er niet onder.  
  De basisregels: 

 Houd 1,5 meter afstand. 
 Was vaak je handen met zeep. 
 Hoest en nies in je elleboog. 
 Bij klachten: laat je testen. 

 

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). 
      

   

   

      

   

 

   

 


