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Nieuwsbrief voor  

bewoners, cliënten         

van de dagbesteding,      

eerste contactpersonen   

en vrijwilligers 

 

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. 

In onze vorige nieuwsbrief van 22 februari jl. hebben we u 

laten weten dat Laverhof nog niet mee gaat in de landelijke 

versoepelingen van de coronamaatregelen. Tot 12 maart zou 

de verlenging van de maatregelen duren. Inmiddels hebben 

we besloten dat we de coronamaatregelen met twee weken 

verlengen. Er zijn veel medewerkers ziek terwijl de zorg door 

moet gaan. Ook de komende 14 dagen vragen we iedereen 

een mondkapje te dragen. Daarnaast blijft het houden van 1,5 

meter afstand het algemene uitgangspunt.  

In heel Nederland zijn veel mensen ziek, niet alleen door corona, 

maar ook door de griep. Bij onze medewerkers zien we ook een 

piek van besmettingen. Gelukkig valt het aantal bewoners dat ziek 

is mee. Maar het is wel een hele uitdaging om de zorg rond te 

krijgen. Er wordt nu een groot beroep gedaan op medewerkers die 

niet (meer) ziek zijn. We doen er alles aan om te voorkomen dat 

meer medewerkers en bewoners ziek worden. Daarom vragen we 

iedereen nog wat langer de coronamaatregelen op te volgen. 

Wat betekent dit? 

* Draag een mondkapje als u op bezoek komt. 

* Houd 1,5 meter afstand, binnen (ook in het restaurant) en buiten. 

* Een zelftest is aan te raden als u op bezoek komt. 

* Bij verkoudheidsklachten stelt u uw bezoek uit. Laat u testen. 

* Was bij binnenkomst uw handen. Hoest en nies in de elleboog. 

* Informeer ons als u positief test op corona na een bezoek. 

Uw inzet is welkom 

Om goede zorg voor de bewoners te kunnen blijven bieden en hen 

de aandacht te geven die nodig is, hebben we de komende tijd 

extra helpende handen nodig. Daarom nodigen we iedereen die 

betrokken is bij Laverhof van harte uit om op de afdeling te onder-

steunen. Een eerdere oproep heeft ervoor gezorgd dat familie-

leden zijn blijven helpen. Daar zijn wij en onze bewoners erg blij 

mee. Laat op de afdeling weten als u ook wat kunt doen. 

De herhaalprik 

Op dit moment bereiden we voor bewoners de herhaalprik tegen 

corona voor. U krijgt hier spoedig bericht over.  

 

We vragen u de inhoud van deze nieuwsbrief te delen met anderen 

die op bezoek komen bij uw naaste op Laverhof. Zo zijn zij ook 

geïnformeerd. Bedankt voor uw medewerking. 

 

Voor meer informatie/vragen neemt u contact op met de teammanager van de 

afdeling, de coördinator zorg of de dagbestedingscoach. Telefoonnummer 

Laverhof: 073 - 544 33 00.  

 


