
Op je eigen manier veilig 

 

Het gaat de goede kant op met corona. 

Steeds meer mensen hebben twee prikken gehad. 

Die prikken beschermen. 

Vorige week kreeg geen enkele cliënt corona! 

 

Bescherming 

Ben je niet beschermd door een prik? 

Dan heb je andere bescherming nodig.  

Dan moet je nog steeds anderhalve meter afstand houden. 

En begeleiders dragen een mondkapje als afstand niet kan.  

 

Veel cliënten wonen bij andere cliënten. 

Of ze hebben dagbesteding of werk met andere cliënten. 

Is iedereen of bijna iedereen van zo’n groep geprikt? 

Dan is afstand of een mondkapje niet meer nodig. 

 

Met elkaar 

Het mag geen strijd worden tussen mondkapje en prik. 

Het gaat om bescherming voor iedereen en door iedereen. 

Dus blijven we praten met elkaar over de mogelijkheden.  

Ook op je eigen manier kun je prima samenwerken. 

 

Voorzichtig blijven 

Het virus is niet weg, dus we blijven voorzichtig. 

Sommige cliënten hebben weer op meer dan één plek dagbesteding.  

Dat mag weer als het veilig kan. 

Overleg hierover met de clustermanager. 

 

Regels voor bezoek veranderen mee met de landelijke regels.  

Van de regering mogen mensen nu vier bezoekers ontvangen. 

Bij ons mag dat dus ook in je eigen woning. 

Woon je anders, overleg dan met de clustermanager. 
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Onduidelijk 

Veel corona betekent veel regels voor bescherming en veel duidelijkheid. 

Minder corona betekent minder regels. 

Maar dat kan heel onduidelijk zijn. 

Want wat kan al wel en wat kan nog niet? 

 

Je wilt veilig zijn en je wilt je gang gaan. 

Wat is belangrijker? 

Dat is steeds weer een lastige vraag. 

Lastig voor de regering, voor jullie, voor clustermanagers, voor iedereen. 

 

Landelijk beleid 

We houden ons aan het beleid van regering en RIVM.  

Daarbij blijven we goed op elkaar letten. 

Houdt iedereen nog vol? 

Of moet moeten we echt voor iemand een uitzondering maken? 

 

Het beste 

Corona zorgt voor ellende, maar het gaat steeds beter. 

En we kunnen er samen het beste van maken. 

Zorg goed voor jezelf en wees goed voor anderen.  

Dat zorgt voor geluk. 
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