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Corona-informatie 

 
 25 februari 2021   

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 

We gaan voorzichtig een nieuwe fase in. “Een fase waarin we 
wat meer ruimte krijgen en bereid zijn wat meer risico te ne-
men”, aldus premier Rutte. Het kabinet kondigde afgelopen 
dinsdag aan dat vanaf begin maart a.s. enkele versoepelingen 
gelden op de landelijke corona-maatregelen. De meeste  
corona-beperkingen blijven echter nog steeds gelden. Te veel 
mensen in ons land zijn of raken nog besmet met het corona-
virus. Ook bij Laverhof. We kunnen nu slechts kleine stappen 
zetten, al willen we grote sprongen maken. Het duurt langer 
dan gehoopt, maar we komen er wel! 
 
Besmettingen 

Op dit moment zijn er enkele corona-besmettingen vastgesteld bij 

cliënten van Ondersteuning Thuis in Schijndel en Heeswijk. Daar-

naast is er een corona-uitbraak in De Bongerd in Heeswijk–Dinther 

en een besmetting in St. Barbara in Schijndel. De symptomen van 

de zieke bewoners lijken tot nu toe mild(er) te zijn, mogelijk omdat 

zij de eerste vaccinatie al gehad hebben. We hopen dat iedereen 

snel herstelt. 

Vaccineren 

Alle cliënten van Ondersteuning Thuis worden gevaccineerd via de 

huisarts. Wellicht heeft u al een oproep ontvangen. Er wordt snel 

gestart met het inenten van onze medewerkers in de wijkverple-

ging. 

 

Laverhof krijgt regelmatig de vraag of de coronamaatregelen na 

vaccinatie verder versoepeld kunnen worden of helemaal niet meer 

nodig zijn. We snappen deze wens, maar het kan (nog) niet. Op dit 

moment is nog maar een kleine groep mensen gevaccineerd in 

ons land. Ook wordt landelijk onderzocht of mensen na vaccinatie 

het virus kunnen overdragen. Als hier duidelijkheid over is, zal de 

politiek beslissen of/wanneer de corona-maatregelen opgeheven 

worden. We vragen u dan ook na vaccinatie de maatregelen te blij-

ven opvolgen om ieders veiligheid te waarborgen. 

Laat ons tijdig weten als u klachten heeft 
We willen u met klem vragen ons tijdig telefonisch te informeren 
als u verkoudheidsklachten heeft, in afwachting bent van een test-
uitslag of positief getest bent. Geef dit door vóórdat een medewer-
ker van Laverhof bij u aan huis komt. Zo kunnen zij op tijd veilig-
heidsmaatregelen treffen en voorkomen dat zij het virus oplopen. 
 
Huidige landelijke corona-maatregelen 
* Iedereen mag in zijn of haar huis 1 keer per dag maximaal 1 per-
soon van 13 jaar of ouder ontvangen. Een medewerker van Onder-
steuning Thuis die bij u langs komt telt hierin niet mee. 
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- Deze bezoekmaatregel van maximaal 1 persoon geldt ook als 
u op bezoek gaat. 
 
* Ook buiten gelden corona-maatregelen. Het is toegestaan om 
alleen met leden van uw eigen huishouden naar buiten te gaan 
of met een groepje dat bestaat uit maximaal 2 mensen. 
 
* Houdt u aan de avondklok die in Nederland geldt. Onze zorg 
aan huis gaat tijdens de avondklok gewoon door. Medewerkers 
komen ’s avonds volgens afspraak langs. Zij krijgen een verkla-
ring mee van Laverhof dat zij tijdens de avondklok op straat mo-
gen zijn om cliënten te bezoeken.  
 
Krijgt u mantelzorg, die niet uitgesteld kan worden, in de avond-
uren van familie of vrienden? Mantelzorgers kunnen hiervoor 
een ‘verklaring noodzakelijke mantelzorg’ aanvragen via Man-
telzorgNL. Meer informatie vindt u op hun website of u kunt bel-
len op werkdagen op telefoonnummer  030 760 60 55. 
 

*Houdt u aan de overige algemene coronamaatregelen. Ieder-

een wordt gevraagd 1,5 meter afstand te houden, de hygiëne-

maatregelen op te volgen, zo snel mogelijk te testen bij klachten 

en de isolatie- en quarantainemaatregelen strikt op te volgen. 

Maatregelen bij besmetting 
Bent u of uw huisgenoot besmet met het corona-virus? U en uw 
mogelijke huisgenoten blijven dan thuis in isolatie. Bezoek ont-
vangen (behalve voor medische zaken) is niet toegestaan. 
Boodschappen doen ook niet. Zo voorkomt u verspreiding van 
het virus. In de eigen tuin of op het eigen balkon zitten mag wel. 
 
Bent u besmet en uw huisgeno(o)t(en) niet (of andersom)? Blijf 
dan zoveel mogelijk alleen in een eigen kamer. Daar slaapt u 
ook. Gebruik eigen handdoeken, borden, bestek, bekers etc. 
Blijf op ruime afstand van elkaar, reinig de wc en badkamer da-
gelijks en lucht uw kamer regelmatig. Was uw kleiding apart. 
U mag uit isolatie als u 24 uur klachtenvrij bent en het minimaal 
7 dagen is na het begin van uw klachten. 

Beschermende middelen 
Mantelzorgers hebben recht op een gratis pakket met persoon-
lijke beschermingsmiddelen wanneer er sprake is van (verden-
king van) corona. Dit geldt alleen als tijdens het verlenen van 
mantelzorg 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is. Met een 
recept van de huisarts of GGD kunt u dan gratis een pakket be-
schermend materialen ophalen bij de apotheek.  

Meer informatie 
Op onze website kunt u terecht voor meer informatie en het 
laatste nieuws. Voor meer informatie/vragen kan contact wor-
den opgenomen met de receptie van Laverhof.  

Wees welkom bij Laverhof 

maar houdt u wel aan de 

volgende corona-maatre-

gelen:  

 

● 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 en volg de looprou-

tes. 

 

● Vermijd contacten met an-

dere bezoekers en bewoners. 

Bezoek aan de huiskamers is 

niet toegestaan. 

 

● Vul de bezoekerslijst in op 

de kamer. 

 

● Binnen en buiten geldt ‘de 

1,5 meter regel’ en kom met 

één persoon op bezoek. 

 

Bedankt! 

 

 

 


