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Corona-informatie 

 
19 november 2020 

Nieuwsbrief voor  

eerste contactpersonen, 

bewoners, vrijwilligers en 

cliënten van de 

dagbesteding 

 

Deze nieuwsbrief is een externe 

uitgave van Laverhof en zal 

regelmatig verschijnen zolang er 

speciale maatregelen van kracht 

zijn door het coronavirus. 

 

 

 

 

 

Aan de inhoud van deze nieuwsbrief 

kunnen geen rechten worden ontleend 

We willen allemaal terug naar de tijd vóór corona. Gezellig 

bij elkaar op bezoek, samen activiteiten ondernemen of 

ergens een kopje koffie drinken. Op dit moment kunnen   

we dat alleen bereiken door de maatregelen op te volgen 

om zo besmettingen te voorkomen. Premier Rutte gaf in    

de persconferentie van afgelopen dinsdag aan dat we de 

goede kant op gaan. De cijfers dalen, maar we zijn er nog 

niet. We moeten samen nog even volhouden. 

Dankbaar 

Bij Laverhof zien we ook een blijvende afname van het aantal 

besmettingen. Bewoners, familie, vrijwilligers, cliënten van 

Ondersteuning Thuis en medewerkers zetten met elkaar alles 

op alles om deze tweede coronagolf zo goed als mogelijk op    

te vangen. “We kunnen dit dus samen nog een keer voor elkaar 

boksen”, zei premier Rutte. Dat signaleren we bij Laverhof ook 

en daar zijn we iedereen dankbaar voor. 

Welke maatregelen gelden vanaf vandaag? 

Sinds vandaag, donderdag 19 november, gelden de maatre-  

gelen weer die bij een gedeeltelijke lockdown horen. De extra 

maatregelen van 3 november komen hiermee te vervallen. 

Wat houdt dit in voor bewoners van Laverhof en hun naasten?  

* Bewoners mogen vanaf 19 november per dag maximaal 3 

personen visite ontvangen. Komen er 3 bezoekers tegelijk?    

We vragen u dan goed te bekijken of dit mogelijk is in de kamer 

van uw naaste. Ook hier moet onderling 1,5 meter afstand van 

elkaar gehouden worden. 

 

* U kunt uw naaste tijdens een bezoek aan Laverhof mee naar 

buiten nemen voor een wandeling. Buiten geldt de landelijke 

regel dat u met maximaal 4 personen mag zijn.   

 

* Gezien de kwetsbare gezondheid van onze bewoners vragen 

wij u dringend uw naaste niet mee naar huis te nemen voor 

familiebezoek, feestjes etc. Alleen in uitzonderlijke situaties of 

als bezoek onderdeel is van een therapeutische behandeling, is 

huisbezoek mogelijk. Dit gaat altijd in overleg met een arts.  
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Feestdagen in aantocht 

Veel mensen kijken er naar uit om de feestdagen met familie 

en vrienden te kunnen doorbrengen. We hopen van harte dat 

dit voor iedereen ook mogelijk is. Het kabinet heeft aange-

kondigd begin december een besluit te nemen over de corona-

maatregelen die gelden tijdens de kerst. Wij zullen u tegen die 

tijd laten weten wat dit betekent voor bewoners en bezoek bij 

Laverhof. 

Op de hoogte blijven 

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen binnen 

Laverhof door middel van deze nieuwsbrief en website 

www.laverhof.nl Op het moment dat uw naaste is besmet met 

het coronavirus laten wij dat direct weten. Ook als er 

besmettingen zijn in de directe omgeving van uw naaste, hoort 

u dat van ons. 

 

Meer informatie 

Voor meer informatie/vragen kunt u terecht bij de teammanager van 

de afdeling, de coördinator zorg of dagbestedingscoach. 

Wees welkom! Maar houdt 

u wel aan de volgende 

coronmaatregelen:  

 

● Bij (verkoudheids)klachten 

komt u niet op bezoek. Ook 

niet als u terugkomt uit een 

land met code oranje of rood. 

 

● Mondkapjes zijn op alle 

locaties van Laverhof verplicht. 

Neem deze mee van huis 

 

 ● Was uw handen bij binnen-

komst. Hoest en nies in de 

elleboog en gebruik een 

papieren zakdoek. 

 

● Neem de kortste route naar 

de kamer van uw naaste en 

volg de looproutes. 

 

● Vermijd contacten met 

andere bezoekers en bewo-

ners. Bezoek aan de huiska-

mers is niet toegestaan. 

 

● Vul de bezoekerslijst in op 

de kamer van uw naaste. 

 

● Binnen en buiten geldt ‘de 

1,5 meter regel’ en kom met 

een beperkt aantal bezoekers. 

 

Bedankt! 

 

 

 

 

http://www.laverhof.nl/

