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Corona-informatie 

 
23 september 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. 

Steeds meer mensen in ons land zijn inmiddels (volledig) 

gevaccineerd tegen het coronavirus. Hierdoor neemt het 

aantal besmettingen met corona af en liggen minder men-

sen in het ziekenhuis. Dat is goed nieuws. Daarom heeft 

het demissionaire kabinet besloten dat de huidige maatre-

gelen vanaf a.s. zaterdag 25 september voor een deel kun-

nen worden losgelaten. Ook bij Laverhof. Wij volgen hierbij 

het plan van aanpak dat wij hebben opgesteld. In deze 

nieuwsbrief informeren wij u wat dit betekent voor uw be-

zoek aan onze locaties. 

We zetten een aantal punten op een rijtje: 

• 1,5 meter afstand verdwijnt 

Meer dan anderhalf jaar lang is ook bij Laverhof 1,5 meter 

afstand de norm geweest. Bij al onze activiteiten en samen-

komsten hebben we deze regel toegepast. Vanaf zaterdag 

25 september gaat dit veranderen. Dan is het niet meer ver-

plicht om afstand van elkaar te houden. Zo zullen alle zitjes 

in onze ruimtes, onder andere in onze restaurants, weer op 

dezelfde ‘oude vertrouwde afstand’ komen te staan van 

minder dan 1,5 meter. Activiteiten kunnen dan ook weer op 

volle capaciteit plaatsvinden. Toch geven wij iedereen mee 

dat 1,5 meter afstand houden wel een veilige afstand blijft, 

ook al is het niet meer verplicht. Dus voelt u of uw naaste 

zich daar prettig bij, geef dit dan gerust aan. Laten we el-

kaar altijd de ruimte geven.  

 

• Geen QR-code nodig voor bezoek aan onze horeca 

Vanaf 25 september is het op veel plekken in ons land ver-

plicht een QR-code te laten zien. Dit geldt voor een bezoek 

aan restaurants en cafés, evenementen, sportwedstrijden 

en bioscopen en theaters. Het kabinet heeft een aantal uit-

zonderingen gemaakt, waaronder de horeca in zorglocaties. 

Het is dus niet nodig om een QR-code te tonen als u (en 

uw bezoek) gebruik wil(len) maken van onze restaurants. 

 

• Maakt u een uitstapje? Zorg dan wel voor een QR-code 

Gaat u of uw naaste binnenkort een uitstapje maken? Infor-

meer dan tijdig of een QR-code nodig is. Voor musea is dit 

bijvoorbeeld niet nodig, voor (binnen)horeca, theater en 

bioscoop weer wel. Het is de verantwoordelijkheid van de 

cliënt/bewoner om de QR-code, samen met familie/naasten, 

zelf te regelen.  
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Zorg er daarbij voor dat elke bewoner een print hiervan 

op het appartement heeft liggen. Deze QR-code is be-

schikbaar via de CoronaCheck applicatie op een mobiele 

telefoon of op papier via de website https://corona-

check.nl/nl/print/ Vragen? Neem contact op met de help-

desk van de CoronaCheck 0800-14 21. 

 

• Vrijwilligers veelvuldig aanwezig 

We zijn heel erg blij dat vrijwilligers weer veelvuldig aan-

wezig zijn bij Laverhof. Voor de zomervakanties hebben 

we op alle locaties gesproken met een grote groep vrijwil-

ligers. Er is toen ook een begin gemaakt met het opstar-

ten van activiteiten en verenigingen waar ook vrijwilligers 

weer bij betrokken worden. Met elkaar wordt een heel 

nieuw welzijnsprogramma opgezet. Laverhof is heel blij 

dat vrijwilligers weer op de locaties komen. Dat brengt 

weer volop gezelligheid, reuring en verhalen mee. Daar 

genieten niet alleen de bewoners van maar wij ook! 

 

Een aantal basismaatregelen blijft  

Ook al wordt het aantal maatregelen afgebouwd, corona is nog 

steeds onder ons. Dit betekent dat een aantal basismaatregelen 

blijft. We schudden nog steeds geen handen, blijven thuis bij 

(lichte) klachten en laten ons laagdrempelig testen.  

Het is nog steeds een dringend advies om Laverhof te informe-

ren als u op bezoek bent geweest en uiteindelijk corona blijkt te 

hebben. Dit helpt ons heel erg om verspreiding te voorkomen.  

Bedankt alvast voor uw medewerking! 

Meer informatie 

Voor meer informatie/vragen kan contact worden opgenomen met de 

teammanager van de afdeling, de coördinator zorg of de dagbeste-

dingscoach. Telefoonnummer  Laverhof: 073- 544 33 00.  

 

Het laatste nieuws over corona bij Laverhof vindt u op onze website: 

www.laverhof.nl.  

 

 

Wees welkom!  De vol-

gende basismaatregelen 

blijven gelden:  

 

● Bij (verkoudheids)klachten 

komt u niet op bezoek. Ook 

niet als u terugkomt uit een 

land met code oranje of rood. 

 

● Heeft u coronaklachten? 

Laat u dan testen bij de GGD. 

Een zelftest is alleen bedoeld 

als u geen klachten heeft, 

maar zeker wil weten of u 

geen corona heeft. 

 

● Was uw handen bij binnen-

komst. Hoest en nies in de el-

leboog en gebruik een papie-

ren zakdoek. 

 

● Informeer ons als u onlangs 

bij ons op bezoek bent ge-

weest en daarna positief test 

op corona. 

 

● We schudden nog geen han-

den, maar begroeten u met 

een glimlach. 
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