
  

 thuis 
 

In deze brief gaat het over de plek waar jij leeft. Je thuis. 

Thuis maak je meestal je eigen keuzes.  

Je kiest met wie je omgaat en waar je naartoe gaat. 

Dat moet nu helaas even anders.  

In deze brief leggen wij uit wat er verandert en waarom. 

 

Er is een nieuwe ziekte, Corona. Die ziekte is heel besmettelijk. 

Je kunt het gemakkelijk van iemand krijgen of aan iemand geven. 

Dat gaat per ongeluk. Bijvoorbeeld als iemand hoest waar jij bij staat. 

Of als iemand het aan zijn hand heeft en jou aanraakt. 

 

We willen niet dat jij en andere mensen ziek worden. 

Daarom moeten we iets doen.  

We hebben regels gemaakt waar iedereen zich aan moet houden.  

Die regels zijn niet voor altijd.  

Je hoort het als de regels niet meer gelden. 

Het is belangrijk dat jij je tot die tijd aan de regels houdt. 

 

Dit zijn de regels: 

 je bent zoveel mogelijk op 1 adres  

 Als je op 1 adres blijft, kun je minder snel ziek worden. 

 Je komt dan minder mensen tegen van wie je het kunt krijgen. 



 je houdt afstand van elkaar 

 Als je anderhalve meter bij elkaar vandaan blijft, 

 kun je elkaar minder gemakkelijk ziek maken. 

 Als je allebei je armen uitsteekt en elkaar net niet raakt,  

 ben je ver genoeg bij elkaar vandaan. 

 

 je doet niets in een grote groep 

 Als je met veel mensen bij elkaar bent, kun je gemakkelijker ziek worden. 

 Daarom mag je niets meer doen in een grote groep. 

 Begeleiding kijkt of je iets in je eentje kunt doen of in een klein groepje. 

 

 je mag alleen visite krijgen als het echt nodig is 

 De visite mag niet verkouden zijn of hoesten.  

 Er mag maximaal 1 iemand per dag komen.  

 Bespreek het met je begeleiding.  

 Als je visite krijgt, mag die alleen op jouw kamer komen.  

 

Je moet misschien wennen aan deze regels. Dat begrijpen wij.  

Als je een regel lastig vindt, bespreek dat dan met je begeleiding. 

We proberen ervoor te zorgen dat niemand Corona krijgt. 

Als jij je aan deze regels houdt, help je daarbij. 

Bedankt daarvoor! 

  

 


