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Corona-informatie 

 
24 juni 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 vaccineren in Nederland gaat in een hoog tempo en het 

aantal corona-besmettingen blijft dalen. Daarom zijn veel 

maatregelen niet meer nodig. Op zaterdag 26 juni a.s. ‘zijn alle 

deuren weer open’ in ons land, waarbij de 1,5 meter afstand 

de allesbepalende norm is. Dat is goed nieuws waar we lang 

op hebben gewacht! Wij zijn daarom blij u de volgende ver-

soepelingen aan te kondigen per 26 juni:  

 

Cliënten 

Omdat de vaccinatiegraad onder de cliënten meer dan 80% is, is 

het dragen van een mondkapje binnen het gebouw en in de wijk 

niet langer verplicht voor medewerkers, vrijwilligers, cliënten en 

bezoekers. Er zijn wel enkele uitzonderingssituaties: 

• Wanneer er (een verdenking van) een besmetting is bij een 

cliënt, de cliënt in isolatie verblijft, of er sprake is van een ri-

sicovolle handeling, draagt de medewerker wel persoonlijke 

beschermingsmiddelen (PBM) inclusief een mondkapje.  

• Als een cliënt graag wil dat de medewerker een mondkapje 

draagt, dan respecteren wij deze wens en dragen we een 

mondkapje binnen de 1,5 meter.  

• Medewerkers die zich onprettig voelen zonder mondkapje 

zijn vrij om wel een mondkapje te dragen.  

• Medewerkers, bezoekers en vrijwilligers die nog niet gevac-

cineerd zijn wordt geadviseerd wel een mondkapje te dra-

gen binnen de 1,5 meter afstand van anderen. 

• Op de afdelingen voor geriatrische revalidatie wordt het be-

leid bepaald vanuit het principe van maatwerk. De teamma-

nager besluit samen met de specialist ouderengenees-

kunde welk beleid er geldt. Dit hangt af van de vaccinatie-

graad op dat moment.  

 

Bezoekers 

Vanwege de landelijke versoepelingen komt de bezoekregeling 

binnen Laverhof te vervallen. Dit betekent dat u zich als bezoeker 

niet meer hoeft te registreren tijdens uw bezoek. Wel is het van be-

lang de 1,5 meter afstand in acht te nemen en drukte te voorko-

men. Op de kamer van bewoners kan de 1,5 meter afstand wor-

den losgelaten als bezoekers gevaccineerd zijn of negatief getest.  

 

Groepsgrootte 

In principe is er geen limiet meer in groepsgrootte. Op iedere loca-

tie wordt afgewogen welke groepsgrootte en samenstelling pas-

send is. Dit is afhankelijk van de grootte van de ruimtes. 
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 Restaurants, horeca & winkel 

De restaurants op onze locaties kunnen verder open gaan.    

De landelijke horeca-maatregelen gelden ook voor onze restau-

rants; 1,5 meter afstand moet altijd in acht worden genomen. 

Het is daarnaast weer mogelijk om per 1 juli cateringaanvra-

gen te doen en ruimtes te reserveren voor bv. vieringen. Vanaf 

5 juli is het winkeltje op locatie Cunera | De Bongerd weer geo-

pend.  

 

Vervoer 

Met de oplopende vaccinatiegraad is het mogelijk om vervoers-

maatregelen enigszins te verruimen. Taxibussen mogen nu 

voor twee derde bezet worden. Per bank kunnen 2 mensen 

plaatsnemen met een lege stoel tussen hen in. De stoel naast 

de chauffeur blijft leeg. Chauffeur en passagiers dragen een 

mondneusmasker tenzij dat om medische reden niet kan. 

 

Extra aandacht 

We blijven voorzichtig om mogelijke gezondheidsrisico’s te be-

perken. De standaard corona-maatregelen blijven nog steeds 

gelden binnen Laverhof; 1,5 meter afstand van elkaar houden 

en goede handhygiëne bij binnenkomst.  

We vragen u extra aandacht voor het volgende. Heeft u contact 

gehad met een besmet persoon? Laat ons dit weten. Ook ge-

vaccineerde mensen kunnen alsnog ziek worden. We vragen u 

ook om ons te melden als u klachten heeft gekregen na een 

bezoek bij uw naaste op één van onze locaties. En wacht u zelf 

op een testuitslag, stel uw bezoek aan Laverhof dan even uit. 

 

Activiteiten 

De activiteiten voor bewoners worden weer opgestart. Deze 

verschillen per locatie en zullen op de locatie zelf worden ge-

communiceerd. Deze corona-nieuwsbrief leent zich niet voor 

deze informatie, temeer ook omdat we de komende periode 

minder brieven uitbrengen nu de corona-maatregelen afge-

schaald zijn. 

 

Meer informatie 

Voor meer informatie/vragen kan contact worden opgenomen met de 

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

dingscoach. Telefoonnummer Laverhof: 073 - 544 33 00.  

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. 

 

● Was uw handen bij binnen-

komst. Hoest en nies in de el-

leboog en gebruik een papie-

ren zakdoek. 

 

● Binnen (behalve op kamer 

bewoner) en buiten geldt ‘de 

1,5 meter regel’. 

 

Bedankt! 

 

 

 

 

http://www.laverhof.nl/

