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Corona-informatie 

 
11 december 2020 

Nieuwsbrief voor  

cliënten van  

ondersteuning thuis 

 

 

Deze nieuwsbrief is een externe 

uitgave van Laverhof en zal re-

gelmatig verschijnen zolang er 

speciale maatregelen van kracht 

zijn door het coronavirus. 

 

 

 

 

 

Aan de inhoud van deze nieuwsbrief 

kunnen geen rechten worden ontleend 

In deze decembermaand kijken we terug op een bewogen jaar. 

Een jaar waarin het coronavirus nadrukkelijk aanwezig was in 

ieders leven. Cliënten, bewoners, familie, vrijwilligers en me-

dewerkers hebben allemaal hun eigen verhaal over deze inten-

sieve, onwerkelijke en vaak ook verdrietige tijd. Een tijd 

waarin de wereld voor velen kleiner en stiller is geworden.   

En toch waren er ook mooie momenten. De saamhorigheid 

nam toe en het medeleven was hartverwarmend. Laten we dit 

vasthouden en oog blijven houden voor elkaar. 

Feestdagen vieren  

Tegen het eind van deze maand komen ook de feestdagen weer in 

zicht. Velen willen deze dagen graag met familie of bekenden vie-

ren. We drukken iedereen op het hart de landelijke maatregelen 

die hiervoor zijn opgesteld correct op te volgen. Gebleken is dat 

corona-besmettingen vaak in huiselijke kring plaatsvinden. Het op-

volgen van de corona-maatregelen doen we niet alleen voor ons-

zelf, maar ook voor anderen.  

Maatregelen rond bezoek  

Volgens de landelijke richtlijnen gelden de volgende maatregelen 

voor iedereen die thuis bezoek wil ontvangen: 

- Zorg ervoor dat er maximaal 3 andere bezoekers aanwezig zijn  

- Pas goede handhygiëne toe. 

- Blijf op 1,5m afstand van elkaar. 

- Zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd is.  

 

Op bezoek bij Laverhof 

Wilt u met de feestdagen op bezoek bij een bewoner van Laver-

hof? De volgende (landelijke) maatregelen gelden dan: 

 

- Per dag kunnen 3 personen op bezoek komen. Of dit tegelijk 

kan, hangt af van de grootte van het appartement af. 

- Bezoek moet 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden.  

 Lukt dat niet? Verdeel het bezoek dan over de dag. 

- Een kerstdiner op de kamer van een client is mogelijk. Voor meer 

informatie kunt u bij de teammanager terecht. 

- Bezoek in de huiskamers en restaurants kan nog niet. 

- Tijdens de feestdagen is het drukker bij Laverhof met bezoek. We 

vragen u dus extra goed de maatregelen op te volgen. 

Vaccinaties 

Tijdens de persconferentie van afgelopen dinsdag gaf minister de 

Jonge aan dat in januari gestart wordt met vaccineren tegen co-

rona. In eerste instantie komen de zorgmedewerkers van verpleeg-

huizen aan de beurt, daarna bewoners op de locaties. Wanneer 

Laverhof start met vaccineren is nog niet bekend. 
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Mondkapjes 
Per 1 december heeft het RIVM de eisen van niet-medische 
mondkapjes aangescherpt. Een mondkapje moet nu zowel de 
mond als kin bedekken. Een plastic spatscherm bedekt de neus 
en mond niet volledig, en mag daarom niet meer worden gebruikt 
als alternatief voor een mondkapje. Kunt u om medische redenen 
geen mondkapje dragen? Draag dan een kaartje bij u met de me-
dische reden. Meer informatie over dit kaartje vindt u op de site 
van de Rijksoverheid.  

 
Stand van zaken besmettingen 
Op dit moment zijn 4 cliënten van ondersteuning thuis besmet met 
het corona-virus en zijn 6 cliënten verdacht van een besmetting. 
In de afgelopen twee weken zijn geen cliënten van ondersteuning 
thuis overleden aan het virus. 

Op de hoogte blijven 

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen bij Laverhof. 

Dit doen we o.a. door middel van deze nieuwsbrief. Op onze web-

site kunt u terecht voor meer informatie en het laatste nieuws. 

We hopen van harte dat we een rustige kerst en oud en nieuw 

kunnen vieren met elkaar en een goed 2021 tegemoet gaan. 

Meer informatie 

Voor meer informatie/vragen kunt u terecht bij de receptie van Laverhof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wees welkom! Maar houdt 

u wel aan de volgende  

corona-maatregelen:  

 

● 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 loca-

ties van Laverhof verplicht. 

Neem deze mee van huis. 

 

 ● Was uw handen bij binnen-

komst. Hoest en nies in de el-

leboog en gebruik een papie-

ren zakdoek. 

 

● Neem de kortste route naar 

de kamer van uw naaste en 

volg de looproutes. 

 

● Vermijd contacten met an-

dere bezoekers en bewoners. 

Bezoek aan de huiskamers 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! 

 

 

 

 


