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 Regels bij Abrona 
In Nederland zijn regels gemaakt.  
Deze regels zorgen ervoor dat minder mensen 

ziek worden door het coronavirus. 
Abrona vindt dit ook belangrijk. 
Daarom heeft Abrona ook regels gemaakt. 
Regels die niet altijd leuk zijn.  
Maar wel heel belangrijk.  
De regels zijn niet voor altijd. 
Alleen zo lang als nodig is om het virus te 
stoppen. 
 

De regels zijn: 
• Dagbesteding en horeca gaan dicht 
• Alleen de behandelingen die heel belangrijk 

zijn gaan door 
• Geen bezoek. Er kunnen uitzonderingen 

worden gemaakt. De teamleider beslist 
hierover. 

• Niet naar mensen toegaan. 
• Als je naar buiten wilt bespreek je dit met 

de begeleiding. 

• Als je ziek bent blijf je thuis. Als je echt 
naar buiten wilt bespreek je dit met je 
begeleider. 

• Je mag niet met het openbaar vervoer.  
 Behalve als dit moet voor werk dat 
 nodig is. 
 En je dit met je begeleider hebt besproken. 
 
 

https://www.abrona.nl/


 

 

 

Abrona zorgt ervoor dat er zo min mogelijk 
mensen bij jou komen. 
De begeleiding werkt alleen in jouw woning.  
En niet in andere woningen. 
En er mogen alleen mensen naar binnen die 

belangrijk werk doen. 
De begeleiding doet zijn best om leuke 
activiteiten te regelen. 
 

Als je het virus hebt 
Abrona heeft nieuwe regels voor iemand die het 
virus heeft. 
Hier staat in hoe Abrona omgaat met een cliënt 
met het virus.  
Abrona regelt ook een speciale 
verpleegafdeling. 

Deze afdeling is voor cliënten met het 
coronavirus. 
Als in hun woning niet de goede hulp kan 
geven. 
 

 Regels over hygiëne 
De regels over hygiëne blijven belangrijk.  
Zowel voor jou als voor de begeleiding. 
Blijf dus goed je handen wassen. 
Nies of hoest in je elleboog. 

En gebruik een papieren zakdoekje. 
 

 

 

 

Alle regels zijn er om te zorgen dat je niet in de 
buurt van andere mensen komt.  

En te zorgen dat je niet ziek wordt. 
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