
 

 

Coronavirus 
 Nieuwe informatie 20 september 2021 

Nederland gaat weer verder open! 

  Amarant is de zomer goed door gekomen. 

  Het vaccineren in Nederland gaat goed. 

  Er hebben nu 11 miljoen mensen een vaccinatie gehad. 

  Daarom mag er weer meer. 

  Sommige regels blijven nog. 

   

Testen 

   

  Bij klachten, laat je dan testen! 

  Zo houden we samen corona onder controle. 

 

 

De basisregels blijven belangrijk 

  Het coronavirus is nog niet weg. 

  Daarom vragen we jou om voorzichtig te blijven. 

  Oók als je een vaccinatie hebt gehad. 

  Dus: 

 was vaak je handen met zeep 

 hoest en nies in je elleboog 

 schud geen handen 

 blijf thuis als je ziek bent 

 zorg voor frisse lucht in je huis, 

 zet regelmatig een raam of deur open 

 

1,5 meter afstand 

  Het is niet meer verplicht om 1,5 meter afstand te houden. 

  Maar het mag natuurlijk wel. 

  Het blijft goed om elkaar de ruimte te geven. 

 

Mondkapjes 

  Een mondkapje blijft verplicht: 

 in het openbaar vervoer 

 in de taxi 

  Op andere plekken hoef je geen mondkapje meer te dragen. 



 

 

Coronavirus 
 Vervolg informatie 20 september 2021 

Coronabewijs 

  In de horeca (café, restaurant), bioscoop, theater of evenement 

  is een toegangsbewijs nodig. 

  Dat is een bewijs: 

 dat je geen corona hebt of 

 dat je vaccinaties hebt gehad tegen corona of 

 dat je beter bent van corona 

Dit bewijs kun je laten zien via je telefoon: de app CoronaCheck. 

Het bewijs kan ook op papier via de website CoronaCheck.nl. 

Voor de Plaza’s van Amarant is geen bewijs nodig. 

 

Kom je er zelf niet uit? 

Vraag dan gerust om hulp aan je begeleider . 

 

 

 

Heb je nog 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 terecht bij de Helpdesk Cliënt 

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