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Corona-informatie 

 
6 mei 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. 

Sinds vorige week zijn de corona-maatregelen in ons land  

versoepeld. Terrasjes zijn open, de avondklok afgeschaft en 

winkelen zonder afspraak is ook weer mogelijk. De eerste 

stappen zijn gezet op weg naar meer vrijheid voor iedereen. 

Het Outbreak Management Team (OMT) heeft verpleeghuizen 

inmiddels een advies gegeven om op een verantwoorde ma-

nier meer ruimte te geven aan bewoners en hun naasten.     

Op basis hiervan heeft Laverhof een plan opgesteld om stap 

voor stap meer mogelijk te maken. De eerste versoepelingen 

gaan vandaag in, op donderdag 6 mei. 

Versoepelingen per 6 mei: 

Bewoners en hun bezoek (max. 2 bezoekers per dag) kunnen 

weer gebruik maken van de openbare ruimtes op de locaties van 

Laverhof. Dit geldt voor alle openbare binnen- en buitenruimtes: 

De Plaza in Cunera/De Bongerd, ’t Torentje in St. Barbara en d’n 

Herd in het Mgr. Bekkershuis. U kunt ook gebruik maken van de 

zitjes in de gangen/hallen en bij mooi weer zijn onze terrassen 

open.  

In verband met de verbouwing van Het Retraitehuis zijn daar he-

laas nog weinig extra mogelijkheden. 

Hoewel de catering nog niet (volledig) is opgestart, is het toch mo-

gelijk om wat te eten en te drinken. We kunnen nu alleen nog een 

beperkt assortiment aanbieden. 

Er geldt geen sluitingstijd voor deze openbare ruimtes. Het blijft 

verplicht om hier een mondkapje te dragen en 1,5 meter afstand 

van anderen te houden. Aan een tafeltje mogen maximaal 3 perso-

nen zitten: de bewoner en 2 bezoekers. Als u zit, kunt u het mond-

kapje afzetten. 

 

De woonkamers blijven nog gesloten voor bezoek. 

 

Daarnaast starten we de groepsactiviteiten binnen een locatie 

weer op. Daarvoor geldt een maximum van 10 personen. Per loca-

tie bekijken we aan welke activiteiten de meeste behoefte is.  

 

We houden de landelijke versoepelingen in de gaten én monitoren 

hoe de versoepelingen in de maand mei gaan verlopen. Dit zal de 

basis vormen voor (mogelijke) versoepelingen in juni. We streven 

ernaar om dan weer meer mogelijk te gaan maken! 
 

Basis corona-maatregelen Laverhof 

De onderstaande maatregelen zijn en blijven bij ons van kracht: 

- Per dag kunnen maximaal 2 personen (van 13 jaar of ouder),       

1 keer per dag, langskomen bij een bewoner. 
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- Was uw handen bij binnenkomst, draag een mondmasker en 

houdt in algemene ruimtes 1,5 meter afstand. 

 

We blijven voorzichtig om mogelijke gezondheidsrisico’s te be-

perken. Daarom adviseren we u het volgende: 

-  Zorg dat u zelf ook gevaccineerd bent of test uzelf thuis vooraf-

gaand aan uw bezoek. Bent u niet gevaccineerd of getest? We 

adviseren dan toch 1,5 meter afstand te houden van uw naaste. 

- Beperk het aantal (bij voorkeur gevaccineerde of geteste) be-

zoekers dat zonder mondkapje binnen 1,5 meter afstand komt 

van de bewoner, tot 1 of enkele contacten. 

 

Laat het weten  
We merken op dat niet iedere bezoeker - die in contact is ge-

weest met een besmet persoon - dit aan ons doorgeeft. Er wordt 

gedacht dat dit niet meer nodig is omdat bewoners ingeënt zijn. 

Toch vragen we u dringend dit wel te doen. Ook gevaccineerde 

bewoners kunnen nog steeds ziek worden. 

 

We vragen u ook om ons te melden als u klachten heeft gekre-

gen na een bezoek bij uw naaste op één van onze locaties. 

Wacht u op de uitslag van een corona-test, of bent u inmiddels 

positief getest? We vragen u dan dringend dit direct telefonisch te 

laten weten aan de coördinator zorg van het team waar uw 

naaste verblijft. Zo kunnen we tijdig ingrijpen. We vragen u pas 

weer bij ons langs te komen als u beter bent. 

 

Meer informatie 

Voor meer informatie/vragen kan contact worden opgenomen met de 

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

dingscoach. Het laatste nieuws over corona bij Laverhof vindt u op 

onze website: www.laverhof.nl. 

 

 

Wees welkom! Maar houdt 

u wel aan de volgende  

corona-maatregelen:  

 

● 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. Be-

halve op de kamer van bewo-

ners.  

 

 ● 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 van uw naaste en 

volg de looproutes. 

 

● Vermijd contacten met an-

dere bezoekers en bewoners. 

Bezoek aan de huiskamers is 

niet toegestaan. 

 

● Vul de bezoekerslijst in op 

de kamer van uw naaste. 

 

● Binnen (behalve op kamer 

bewoner) en buiten geldt ‘de 

1,5 meter regel’. 

 

Bedankt! 

 

 

 


