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Corona-informatie 

 
11 februari 2021 

Nieuwsbrief voor  

eerste contactpersonen, 

bewoners, vrijwilligers en 

cliënten van de dagbeste-

ding 

 

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 

De wereld kleurde wit de afgelopen dagen. Een dik pak 

sneeuw verraste bewoners, medewerkers en vrijwilligers. 

Sommigen genieten ervan, anderen zien liever de lente ver-

schijnen. Maar de beelden van sneeuw- en ijspret doen ieder-

een goed. Corona is dan voor even ver weg. We kijken alle-

maal uit naar een leven zonder maatregelen en gezellig samen 

zijn. Stap voor stap gaan we de goede kant op. We kunnen op 

dit moment slechts vaccineren en de corona-maatregelen op-

volgen. Laten we het nog even volhouden met elkaar. 

 

Vaccinaties 

De vorige weken stonden bij Laverhof in het teken van vaccineren. 

Bewoners (die vallen onder de medische verantwoordelijkheid van 

onze specialisten ouderengeneeskunde) en cliënten van revalida-

tie zijn inmiddels ingeënt. Hopelijk volgen de overige bewoners 

ook snel. Een deel van onze medewerkers is ook gevaccineerd, 

een ander deel wacht nog op een prik.  

 

Corona-besmettingen 

Bijna al onze locaties zijn nog steeds corona-vrij, er is alleen  

helaas één positief geteste bewoner op afdeling Parklaan van  

St. Barbara. We hopen dat het hierbij blijft en dat we met elkaar 

het virus verder buiten onze deuren kunnen houden. Daarom    

vragen we u dringend, om de geldende maatregelen na te leven. 

 

Maatregelen 

Onderstaande maatregelen gelden op al onze locaties. We volgen 

hiermee de maatregelen op die gelden voor heel Nederland. 

 

* Per dag mag maximaal 1 persoon (van 13 jaar of ouder) 

langskomen bij een bewoner 

In navolging van het landelijk beleid vragen wij aan bezoekers om 

maximaal 1 keer per dag langs te komen bij hun naaste. Ook ver-

zoeken we familieleden nadrukkelijk om onderling goed af te stem-

men wie, wanneer, op bezoek gaat. Zo voorkomen we dat er toch 

meer mensen per dag op visite komen dan is toegestaan.  

 

We maken een uitzondering met betrekking tot het aantal bezoe-

kers aan bewoners die in een terminale fase van hun leven zijn.   

In overleg wordt bekeken hoeveel personen langs kunnen komen.  

 

Ook vragen we bewoners en hun bezoek dringend op het apparte-

ment van de bewoner te blijven en geen gebruik te maken van 

   

* worden uitgeweken naar een algemene ruimte.  
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de algemene ruimtes. Alleen als bezoek op het appartement niet 

mogelijk is (bij bewoners van de psychogeriatrische afdeling) kan 

- bij hoge uitzondering en in overleg met zorgmedewerkers – uit-

geweken worden naar een algemene ruimte.  

 

Als het weer het toelaat, kan maximaal één bezoeker een wan-

delingetje met zijn of haar naaste buiten maken. Landelijk geldt 

de regel dat iedereen met maximaal 2 personen in groepsver-

band buiten mag zijn (exclusief kinderen t/m 12 jaar).  

 

* Let op de avondklok als u op bezoek komt 

De avondklok verplicht iedereen in Nederland ’s avonds om 

21.00 uur thuis zijn. Bezoekers van Laverhof zijn zelf verant-

woordelijk voor het naleven hiervan. Onze locaties gaan niet eer-

der op slot. Wij vertrouwen erop dat bezoek tijdig naar huis gaat. 

De avondklok is onlangs verlengd tot woensdag 3 maart 2021. 

Voor actuele informatie over o.a. de avondklok kunt u terecht op 

de website van de rijksoverheid. 

 

* Volg de overige maatregelen op 

We vragen iedereen het mondkapje niet alleen bij binnenkomst 

op te zetten, maar tijdens het gehele bezoek aan onze locaties te 

dragen. Neem de hygiënemaatregelen in acht en houd  

1,5 meter afstand van bewoners, onze medewerkers en andere 

bezoekers. Test zo snel mogelijk bij klachten en volg dan de  

isolatie- en quarantainemaatregelen op. 

 

Laat ons weten als u klachten heeft of positief getest bent 

We willen graag de huidige bezoekregeling zo voortzetten en 

niet verder beperken. De mogelijke opkomst van de besmette-

lijke Britse corona-variant vraagt ons extra alert te blijven en el-

kaar te informeren. Bent u onlangs op bezoek geweest bij uw 

naaste op één van onze locaties? En heeft u daarna klachten ge-

kregen? Of bent u inmiddels positief getest? We vragen u dan 

dringend dit direct te laten weten aan de coördinator zorg van het 

team waar uw naaste verblijft. Zo kunnen we tijdig ingrijpen. 

 

Nieuwsbrief corona delen 

We vragen u deze nieuwsbrief door te sturen naar overige fami-

lieleden en vrienden die op bezoek komen bij uw naaste. Zo zijn 

zij ook op de hoogte van het laatste nieuws en alle maatregelen. 

 

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. 

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 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 en buiten geldt ‘de 

1,5 meter regel’ en kom alleen 

op bezoek. 

 

Bedankt! 

 

 

 

 


