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Corona-informatie 

 
16 december 2021 

Nieuwsbrief voor  

bewoners, cliënten         

van de dagbesteding,      

eerste contactpersonen   

en vrijwilligers 

 

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. 

Het aantal besmettingen met het coronavirus lijkt niet  

langer te stijgen. Het stabiliseert al enige dagen en lijkt  

af te gaan nemen. Maar de nieuwe omikron-variant houdt 

de boel op scherp. We zijn nog niet klaar met corona in 

ons land. Daarom kondigden premier Rutte en minister 

De Jonge dinsdagavond jl. tijdens de persconferentie 

geen versoepelingen aan. We gaan door op de ingesla-

gen weg en moeten het nog even volhouden met elkaar. 

Samen komen we er wel, maar we hebben elkaar, zeker 

nu, hard nodig.  

Corona bij Laverhof 

Op dit moment zijn er gelukkig weinig bewoners besmet met 

het coronavirus op onze locaties. Daar zijn we blij mee.  

De bewoners hebben inmiddels de boostervaccinatie gehad.  

We hopen dat we hiermee de winter goed doorkomen. Mede-

werkers en vrijwilligers zijn nu aan de beurt. Zij kunnen zich 

tot en met 17 december laten vaccineren op St. Barbara. 

Uitdaging om roosters rond te krijgen 

We merken inmiddels dat alle extra zorg die corona met zich 

mee brengt en bracht, zijn tol vraagt van onze medewerkers. 

Meer collega’s zijn ziek. Ook zitten collega’s in quarantaine 

of wachten op een testuitslag. Al met al is het een grote uit-

daging om de roosters rond te krijgen, zeker met de feestda-

gen voor de deur. Het blijft iedere keer weer een puzzel. 

Samen zorgen voor elkaar 

Om goede zorg voor de bewoners te kunnen blijven geven 

en hen de aandacht te geven die nodig is, hebben we de ko-

mende tijd extra helpende handen nodig. Daarom nodigen 

we iedereen die betrokken is bij Laverhof van harte uit om op 

de afdeling de handen uit de mouwen te steken. Zo geven 

we de verzorgenden die al zo druk zijn, een beetje lucht.  

 

We kunnen uw hulp heel goed gebruiken rond de eetmomen-

ten van de bewoners; samen koken of bakken, koffie zetten 

en schenken, vaat opruimen, wasmachines aanzetten etc. 

Denk ook aan spelletjes spelen met bewoners, fietsen, wan-

delen, iemand wegbrengen naar de kapper. Maar het is ook 

fijn als u helpt met bedden verschonen, planten bijhouden, 

containers wegbrengen etc. 

 

Door net iets langer of vaker op bezoek te komen en bij te 

springen, zijn we enorm geholpen. Laat op de afdeling weten 

als u ons kunt helpen. Bedankt alvast! 

 

 

. 
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Kerstdagen 

Ook tijdens de kerstdagen bent u welkom bij uw naaste op 

onze locaties. U heeft inmiddels bericht gekregen over de 

precieze invulling hiervan. Net als vorig jaar kunt u uw 

naaste bij u thuis uitnodigen met Kerstmis. We vertrouwen 

erop dat iedereen de corona-maatregelen ook thuis goed 

naleeft. Bijvoorbeeld door het contact tussen mensen ouder 

dan 70 jaar en kinderen te beperken en rekening te houden 

met het maximum aantal bezoekers dat wordt geadviseerd.  

 

Horeca 

Onze restaurants zijn op alle locaties geopend tot 20.00 

uur. In eerste instantie hebben we aangegeven dat de slui-

tingstijd 17.00 uur zou zijn, net als de landelijke horeca. Fa-

milie van bewoners gaf ons echter te kennen dat het fijn is 

om ’s avonds een kopje koffie te drinken in onze restau-

rants. Daarom zijn de openingstijden weer verruimd. 

 

Maatregelen 

We vragen u met klem de corona-maatregelen op te volgen 

als u bij ons op bezoek komt: 

 

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

● Doe voor uw bezoek aan uw naaste een zelftest, ook als  

   u geen klachten heeft. 

● Beperk bezoek tot max. 4 personen per dag. 

● Draag een mondkapje in openbare ruimtes en op de  

   afdelingen.  

● Was uw handen bij binnenkomst met de desinfecteergel.   

● Hoest en nies in de elleboog en gebruik een papieren  

   zakdoek. 

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

● Informeer ons als u positief test na een bezoek aan onze  

   locaties. 

 

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. 

 

Meer informatie 

Voor meer informatie/vragen kan contact worden opgenomen 

met de teammanager van de afdeling, de coördinator zorg of de 

dagbestedingscoach.  

Telefoonnummer Laverhof: 073- 544 33 00.  

 

Het laatste nieuws over corona bij Laverhof vindt u op onze web-

site: www.laverhof.nl.  

 

Wees welkom!   

De volgende maatregelen 

gelden bij Laverhof:  

 

● Een zelftest is aan te raden 

voor uw bezoek, ook al heeft u 

geen klachten. 

 

● Bij (verkoudheids)klachten 

stelt u uw bezoek uit. 

 

● Heeft u coronaklachten? 

Laat u dan testen bij de GGD.  

 

● Beperk bezoek tot max. 4 

personen per dag. 

 

● Mondkapjes zijn op alle loca-

ties van Laverhof verplicht.  

 

● Was uw handen bij binnen-

komst. Hoest en nies in de el-

leboog en gebruik een papie-

ren zakdoek. 

 

● Binnen en buiten geldt ‘de 

1,5 meter regel’. 

 

● Onze restaurants sluiten om 

20.00 uur. 

 

● Informeer ons als u positief 

test op corona na een bezoek 

aan onze locaties. 

 

 

 

 

 


