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Corona-informatie 

 
30 november 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 coronavirus laat zich (nog) niet bedwingen. De inge-

zette maatregelen van de afgelopen tijd hebben helaas 

geen effect gehad. Dat is terug te zien in het aantal be-

smettingen en ziekenhuisopnames. Deze bleven oplopen. 

Daarom vond er op vrijdag 26 november een nieuwe pers-

conferentie plaats waarin de corona-maatregelen verder 

werden aangescherpt. In deze nieuwsbrief informeren we 

u over de laatste ontwikkelingen bij Laverhof. 

Verandering bij Laverhof  

Vanaf zondag 28 november geldt de volgende aanpassing: 

● De horeca van Laverhof sluit om 17.00 uur. Bewoners mo-

gen na 17.00 uur wel bezoek op de eigen kamer ontvangen of 

in de huiskamers, tenzij er besmettingen zijn. 

 

Corona bij L averhof 

Ook bij Laverhof zijn bewoners besmet met het coronavirus.  

Op onze website leest u onder ‘nieuws’ op welke locaties dit is. 

Gelukkig worden bewoners vaak minder ziek dan vorig jaar, 

maar het is vervelend. Meedoen aan activiteiten kan dan niet 

meer. Bezoek mag wel blijven komen als hun naaste besmet is 

en krijgt van ons aanvullende beschermende kleding zoals een 

schort en handschoenen. Vrijwilligers zijn ook nog steeds wel-

kom en onze dagactiviteiten blijven doorgaan als dat op ver-

antwoorde wijze kan. Samen maken we er het beste van!  

 

Boosterprik 

Vanaf dinsdag 30 november worden alle bewoners op onze lo-

caties gevaccineerd. Dit keer vallen hier ook de cliënten geria-

trische revalidatiezorg en cliënten ‘verzorgd wonen’ onder.  

Cliënten van de thuiszorg kunnen voor hun boostervaccinatie 

terecht bij de GGD.  

Vanaf 6 december kunnen ook medewerkers, vrijwilligers en 

ZZP’ers bij Laverhof een vaccinatie krijgen als zij dat willen. Dit 

is alleen mogelijk als de laatste prik minimaal 6 maanden gele-

den is en zij het laatste half jaar geen corona hebben gehad. 

Meer informatie volgt hier nog over. 

 

Kerstdagen 

Ook tijdens de kerstdagen bent u welkom bij uw naaste op 

onze locaties. U krijgt later deze week bericht 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.   
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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 hebt. 

● Beperk bezoek tot max. 4 personen per dag. 

● Draag een mondkapje in openbare ruimtes en op afdelin-

gen.  

● 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. 

 

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 

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 

17.00 uur. 

 

● Informeer ons als u positief 

test op corona na een bezoek 

aan onze locaties. 

 

 

 

 

 


