
 
 

 

 

 
Onderwerp: afspraak bij Jarabee  

 

 

 
 

Beste ouder/verzorger, 

 

U heeft een afspraak op een locatie van Jarabee. Wij zijn blij dat we u kunnen ontvangen. Door het 

coronavirus hanteren we een aantal richtlijnen bij het bezoek aan onze locaties. Alleen samen 

kunnen we uw bezoek zo veilig mogelijk laten verlopen. In deze brief leest u de belangrijkste 

afspraken.  

 

Wanneer kan de afspraak doorgaan?  

Uw afspraak kan doorgaan wanneer u (of andere aanwezigen) geen verkoudheidsklachten heeft 

zoals neusverkoudheid, loopneus, hoesten, keelpijn, koorts en/of benauwdheid. Ook leden in het 

gezin mogen geen koorts en/of benauwdheidsklachten hebben. De medewerker waar u de afspraak 

mee heeft, neemt van tevoren contact met u op om te overleggen of de afspraak door kan gaan.  

 

Maatregelen tijdens de afspraak  

• Bij binnenkomst van het kantoor vragen wij u om uw handen te desinfecteren. 

• Binnen locaties van Jarabee is het dragen van een mondkapje verplicht. U kunt uw mondkapje 

tijdens uw afspraak afzetten.    

• In de wachtruimte kunt u wachten totdat een medewerker u ophaalt.  

• In de wachtruimte is geen speelgoed aanwezig in verband met hygiëne maatregelen. 

• Heeft alleen uw (pleeg)zoon/dochter een afspraak? Dan brengt u tot de deur. In de tussentijd 

kunt u wachten in de auto of een boodschap doen. U kunt geen gebruik maken van de 

wachtruimte bij Jarabee. U kunt uw zoon/dochter weer ophalen wanneer de afspraak klaar is.   

• Houd altijd rekening met 1,5 meter afstand tot anderen, dit zijn twee armlengtes.  

• In het pand staan aanwijzingen om ook aan deze 1,5 meter afstand te kunnen houden.  

• In verband met hygiëne maatregelen schenken wij u geen koffie of thee in. U kunt wel zelf een 

flesje water meenemen.  

 

Daarnaast houden wij ons aan de afspraken van het RIVM. Alle ruimtes waar afspraken 
plaatsvinden zijn voorzien van beschermde middelen om aan de afstand van 1,5 meter te kunnen 

voldoen. We schudden geen handen. Hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog en 

houden zelf ook 1,5 meter afstand.  

 

Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking. 

 

Hartelijke groet, 

 

Gitta Griffioen en Marian Oosterbroek 

Bestuur Jarabee 

 


