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Corona-informatie 
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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. 

Vanwege de nog steeds oplopende besmettingscijfers en 

ziekenhuisopnames, heeft de regering tijdens de perscon-

ferentie van 12 november aanvullende coronamaatregelen 

aangekondigd. Deze maatregelen zijn erop gericht om het 

aantal contactmomenten per dag te verminderen. Zo be-

schermen we elkaar en vooral de kwetsbare mensen in onze 

samenleving. Inmiddels zijn ook bij Laverhof bewoners 

besmet met het coronavirus. Wij doen daarom een dringend 

beroep op u om de maatregelen en adviezen op te volgen. 

Aanpassingen vanaf zaterdag 13 november jl. 

● Dringend advies: beperk het bezoek aan uw naaste tot 

maximaal vier personen per dag. In het Anna Hospice en voor 

cliënten in de stervensfase gelden geen bezoek-beperkingen. 

● De horeca van Laverhof sluit om 20.00 uur. We houden ook in 

de horeca 1,5 m afstand tot anderen. Een QR code is niet nodig. 

 

Basismaatregelen 

● Blijf thuis bij klachten en laat u testen bij de GGD. 

● Komt u op bezoek bij Laverhof? Draag a.u.b. een mondkapje in 

openbare ruimtes en op afdelingen. 

● Was uw handen bij binnenkomst met de desinfecteergel.  

● Hoest/nies in de elleboog en gebruik een papieren zakdoek. 

● Houd 1,5 meter afstand van elkaar, ook in de huiskamers. 

● Informeer ons als u bij ons op bezoek was en daarna positief 

test op corona. 

Boosterprik 

De boosterprik wordt deze week besteld. De daadwerkelijke 

datum van inenten is nog niet bekend maar we gaan zo spoedig 

mogelijk vaccineren. 

Wie gaan we vaccineren? Alle bewoners van St. Barbara,  

Mgr. Bekkershuis, Cunera-De Bongerd en Het Retraitehuis. 

Daarnaast de bewoners die de specialist ouderengeneeskunde 

als de verantwoordelijke arts hebben en bewoners die onder de 

huisarts vallen. Ook de cliënten van de revalidatieafdelingen 

worden door Laverhof gevaccineerd.  

Bewoners van Servaeshof en Kloosterpark kunnen de 

boostervaccinatie via de GGD verkrijgen, net zoals begin dit jaar. 

 

Meer informatie 

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. www.laverhof.nl.  

 


