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Corona-informatie 

 
7 april 2022 

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 

Corona is nu echt op zijn retour in Nederland. Het aantal 

mensen dat opgenomen is in ziekenhuizen neemt steeds 

verder af. Dat is goed nieuws. Bij Laverhof zien we nog 

steeds coronabesmettingen, maar meestal zijn de klachten 

mild. We kunnen daarom de laatste maatregel versoepelen. 

Toch moeten we waakzaam blijven. De griep is nog aan-

wezig, net als andere virussen waar we een tijdje van 

verlost waren. Bewoners zijn kwetsbaar en medewerkers 

zijn hard nodig om de zorg door te laten gaan. Ook zij 

kunnen niet gemist worden. 

 

Mondkapjes 

Op dit moment dragen onze zorgmedewerkers nog een mond-

kapje als zij in contact komen met bewoners. Deze maatregel 

vervalt zaterdag 9 april. Er zullen dan alleen mondkapjes 

gedragen worden als er besmettingen zijn op een afdeling. 

Wanneer bewoners of medewerkers het toch prettig vinden dat 

er een mondkapje gedragen wordt, kunnen zij dit aangeven. 

 

Herhaalprik 

Laverhof start a.s. maandag 11 april met het verstrekken van de 

herhaalprik aan bewoners op onze locaties. Dus vrijwilligers, 

medewerkers en bewoners van Kloosterpark, Arnoldusklooster, 

Servaeshof en Annahof krijgen via Laverhof geen vaccinatie 

toegediend. 

 

Blijf alert 

We vragen iedereen die Laverhof bezoekt alert te blijven en de 

basismaatregelen op te volgen: 

* Houd gepaste afstand van elkaar. 

* Een mondkapje dragen hoeft niet meer, maar mag wel. 

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

* Bij verkoudheidsklachten stelt u uw bezoek uit. Test uzelf. 

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

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

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.  


