
 

 November 2021 | 1 

 

Corona-informatie 

 
4 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 aantal besmettingen met het coronavirus loopt op in 

ons land. Ook is er een toenemende druk op de zorg in de 

ziekenhuizen. Daarom zet het kabinet toch weer een stap 

terug in de versoepelingen. Een aantal oude corona- 

maatregelen wordt weer van stal gehaald om het virus  

onder controle te krijgen. Laverhof volgt de maatregelen 

van het kabinet op en vraagt bewoners (en hun bezoek) en  

cliënten dit ook te doen. Als we corona buiten de deur  

willen houden vraagt dit inzet van ons allemaal. 

Maatregelen bij Laverhof  

Vanaf zaterdag 6 november gelden de volgende maatregelen 

bij Laverhof: 

• Geef elkaar de ruimte  

In heel Nederland geldt het dringende advies van 1,5 meter 

afstand weer. Laverhof volgt dit advies op. We vragen  

iedereen om elkaar en onze medewerkers, zoveel als  

mogelijk, de ruimte te geven. Geef gerust aan als dit niet  

gebeurt en u zich niet veilig voelt. 

 

• Mondkapjes weer verplicht  

In geheel Laverhof keert de mondkapjesplicht weer terug 

voor bezoekers, cliënten van de dagbesteding, vrijwilligers, 

medewerkers van Laverhof en externe relaties.  

Bewoners hoeven binnen Laverhof geen mondkapje te  

dragen, het mag natuurlijk wel als dat veilig voelt.  

 

De mondkapjes worden gedragen in openbare ruimtes en 

op alle afdelingen van Laverhof. Op de kamer van de  

bewoners adviseren wij een mondkapje te dragen als het 

niet mogelijk is 1,5 meter afstand van elkaar te houden. In 

het restaurant vragen wij iedereen (behalve de bewoners) 

een mondkapje te dragen als u rondloopt.  

 

Bij een bezoek aan de contactberoepen zoals op onze  

locaties, is het dragen van een mondkapje door bewoners 

niet verplicht. Dit mag natuurlijk wel. De medewerker van 

Laverhof draagt zelf wel een mondkapje. Mensen die van 

buiten Laverhof gebruik maken van deze diensten op onze 

locaties, moeten wel een mondkapje dragen. 
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• Geen QR-code nodig 

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

Laverhof bezoekt. Ook niet als u (en uw bezoek) gebruik 

wil(len) maken van onze restaurants. Maar gaat u of uw 

naaste binnenkort een uitstapje maken? Vanaf 6 novem-

ber is op meer plekken een QR-code nodig. Informeer 

voor u een uitstapje maakt hoe het zit. Het is de verant-

woordelijkheid van de cliënt/bewoner om de QR-code, 

samen met familie/naasten, zelf te regelen. Zorg ervoor 

dat een print hiervan op het appartement ligt. 

 

• Vrijwilligers en activiteiten 

De nieuwe corona-maatregelen hebben op dit moment 

geen invloed op het wel of niet doorgaan van (feestelijke) 

activiteiten binnen Laverhof. Natuurlijk houden we  

1,5 meter afstand van elkaar en dragen medewerkers en 

externen mondkapjes. We willen het dagelijks leven van 

de bewoners zo fijn en gewoon als mogelijk, door laten 

gaan. Vrijwilligers blijven van harte welkom om mee te 

helpen bij de activiteiten.  

 

• 3e vaccinatie 

Landelijk is een derde vaccinatie geadviseerd voor de 

bewoners van zorginstellingen. Laverhof is hiermee  

bezig. We laten u weten als hierover meer bekend is. 

 

Basismaatregelen vragen extra aandacht: 

● Heeft u (verkoudheids)klachten? Ook al zijn de klachten 

mild, wij vragen u met klem een bezoek aan Laverhof uit te 

stellen en u te laten testen bij de GGD. U hoeft zelf niet erg 

ziek te zijn om het coronavirus over te dragen aan anderen. 

● Was uw handen bij binnenkomst. Hoest en nies in de elle-

boog en gebruik een papieren zakdoek. 

● Draag vanaf 6 november een mondkapje in de openbare 

ruimtes van Laverhof en houd 1,5 meter afstand. 

● Informeer ons als u op bezoek bent geweest op één van 

onze locaties en uiteindelijk corona blijkt te hebben. Dit helpt 

ons om verspreiding te voorkomen.  

 

Meer informatie 

Voor meer informatie/vragen neemt u contact op met de teamma-

nager van de afdeling, de coördinator zorg of de dagbestedings-

coach. 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:  

 

● 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. 

 

● Mondkapjes zijn op alle loca-

ties van Laverhof verplicht. Be-

halve op de kamer van bewo-

ners en in het restaurant. 

 

● Was uw handen bij binnen-

komst. Hoest en nies in de  

elleboog en gebruik een papie-

ren zakdoek. 

 

● Binnen (behalve op kamer 

bewoner) en buiten geldt ‘de 

1,5 meter regel’. 

 

● Informeer ons als u onlangs 

bij ons op bezoek bent ge-

weest en daarna positief test 

op corona. 

 

 

 

 

 


