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Versoepelingen per 25 september 2021
Beste cliënt,
Wij hebben goed nieuws te melden! Wij gaan een aantal corona versoepelingen doorvoeren.
Dit doen wij omdat het mag en omdat wij denken dat het ook kan bij SWZ. Het is wel
belangrijk dat wij allemaal wel goed blijven opletten, zodat we niet besmet raken. Was
daarom je handen goed, nies of hoest in je elleboog en ventileer de ruimte waar je in zit.
Wat gaat er allemaal veranderen vanaf zaterdag 25 september?
1,5 meter niet meer verplicht, wel dringend advies
Ook wij gaan de 1,5 meter niet meer verplicht stellen. Wel adviseren wij om je toch nog zo
veel mogelijk aan de 1,5 meter afstand aan te houden. Dan loop je het minste kans op
besmettingen.
Geen bubbels meer en ook mogen de groepen weer groter zijn
Wij zijn erg blij dat er geen bubbels meer nodig zijn en dat de groepen weer groter mogen
zijn. Hierdoor is er opeens veel meer mogelijk! Jouw begeleiders gaan met jou bespreken wat
weer mogelijk is. Groepen kunnen bijvoorbeeld weer samen met andere groepen activiteiten
ondernemen. Belangrijk is wel dat je probeert zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te houden.
Dagbesteding kan weer van start
Zodra de dagbesteding alles goed heeft voorbereid mag de dagbesteding weer open zoals
‘voor corona’. Dat betekent dat je niet meer met de cliënten waarmee je woont, je
dagbesteding hoeft te volgen. Dat is heel goed nieuws! Wanneer jouw dagbesteding van start
gaat hoor je van jouw begeleiders.
Vrije tijd
Ook voor jouw vrije tijd is weer veel meer mogelijk. Jouw team bespreekt met jou wat er
weer kan.
Bezoekregeling
Ook voor het bezoek gaan er mogelijk andere regels gelden. Wat er gaat veranderen hoor je
zo spoedig mogelijk. Dat gaan wij nog uitzoeken!
Heb je vragen over deze brief, vraag dan aan jouw begeleiders om een toelichting. Die geven
ze jou graag.
Hartelijke groet,
Jody Cath
Bestuurder
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