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Corona-informatie 

 
3 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. 

Er worden inmiddels steeds minder mensen opgenomen in 

het ziekenhuis. En het aantal mensen dat gevaccineerd wordt 

stijgt hard. Dat is goed nieuws. Dit biedt ruimte om de corona-

maatregelen stapsgewijs verder af te bouwen.  

Laverhof heeft een plan van aanpak gemaakt om dit zorgvul-

dig te doen. We volgen hierin het advies van het Outbreak  

management team (OMT) voor verpleeghuizen en de landelijk 

aangekondigde versoepelingen. We zijn blij om u onder-

staande versoepelingen aan te kunnen kondigen. Deze gaan 

in op zaterdag 5 juni a.s. 

We zetten de wijzigingen van de maatregelen op een rijtje: 

• Meer bezoekers welkom 

Het advies voor bezoek verandert. Het nieuwe advies is: 

bewoners ontvangen maximaal 4 mensen per dag (van 13 

jaar of ouder). In de vorige nieuwsbrief is aangekondigd dat 

bewoners en hun familieleden weer welkom zijn in de huis-

kamers. Er zijn maximaal 4 familieleden tegelijkertijd wel-

kom per huiskamer. We vragen u dringend 1,5 meter af-

stand van elkaar te houden. Als het nodig is, vragen we u 

om uit te wijken naar de openbare ruimtes of naar buiten, 

om bijvoorbeeld te gaan wandelen. Buiten een ommetje 

maken met een bewoner kan met 4 personen in totaal, in 

navolging van de landelijke corona-maatregelen. 

 

• Groepsactiviteiten 

Zoals eerder aangekondigd starten we de komende tijd 

onze groepsactiviteiten binnen de locaties weer op. Daar-

voor geldt een maximum van 10 personen. Per locatie bekij-

ken we aan welke activiteiten de meeste behoefte is en 

waar eventueel vrijwilligers kunnen gaan ondersteunen. 

Ook samen bewegen of sporten is weer mogelijk.  

 

• Vrijwilligers  

We zijn verheugd u te melden dat we binnenkort al onze 

vrijwilligers die bij activiteiten of verenigingen betrokken zijn, 

weer welkom kunnen heten. De komende weken worden zij 

uitgenodigd voor een gesprek. We gaan in groepjes bijpra-

ten en weer opnieuw opstarten. Omdat niet alles meer het-

zelfde is als voorheen, zal met hen afgestemd worden hoe 

en waar zij kunnen en willen ondersteunen. 
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• Restaurants  

In onze restaurants zijn vanaf maandag 14 juni a.s. ook 

weer gasten welkom die van buiten Laverhof komen en 

bij ons bekend zijn. In de restaurants blijft de 1,5 meter 

afstand het uitgangspunt. Per bewoner kunnen maxi-

maal 4 personen het restaurant bezoeken.  

 

Extra aandacht 

We blijven voorzichtig om mogelijke gezondheidsrisico’s te be-

perken. De standaard corona-maatregelen blijven nog steeds 

gelden binnen Laverhof; een mondkapje dragen in algemene 

ruimtes, 1,5 meter afstand van elkaar houden en goede hand-

hygiëne bij binnenkomst. We vragen u extra aandacht voor het 

volgende. Heeft u contact gehad met een besmet persoon? 

Laat ons dit weten. Ook gevaccineerde mensen kunnen als-

nog 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. 

 

Meer informatie 

Voor meer informatie/vragen kan contact worden opgenomen met 

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

stedingscoach. 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. 

 

● 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 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.  

 

● Vul de bezoekerslijst in op 

de kamer van uw naaste. 

 

● Binnen (behalve op kamer 

bewoner) en buiten geldt ‘de 

1,5 meter regel’. 

 

Bedankt! 

 

 

 

 

http://www.laverhof.nl/

