
 
 Westerholm, al 90 jaar Wonen met een Plus 1 

 

 

Nieuwsbrief 

Haren, 17 juni 2021 
 
Geachte bewoners en contactpersonen, 
 
Zoals u ongetwijfeld heeft vernomen uit de media, stijgt het aantal mensen dat gevaccineerd is 
razendsnel. Het risico op besmettingen wordt steeds kleiner. De landelijke maatregelen worden 
daarop aangepast en dienovereenkomstig kijken we naar de maatregelen die gelden voor 
Westerholm. Actiz, de brancheorganisatie voor de ouderenzorg, adviseert om de coronamaatregelen 
af te stemmen op de situatie in de eigen organisatie.  
 
Overwegingen 

- In Westerholm zijn alle bewoners gevaccineerd. Het risico op een besmetting van bewoners is 
daarmee sterk afgenomen. Mocht er al een besmetting optreden, dan is de kans dat u als 
bewoner ernstig ziek wordt, zeer klein. Het vaccin remt namelijk de werking van het virus als 
er toch een besmetting optreedt.  

- Medewerkers van Westerholm zijn professionals en weten hoe om te gaan met voorschriften 
van hygiëne.  

- De hoge temperaturen zijn bezwaarlijk voor het dragen van een mondkapje. 
 
In acht genomen deze overwegingen hebben wij vastgesteld dat de kwaliteit van zorg ook zonder het 
dragen van mondkapjes voor u als bewoner veilig is, en daarmee komt het dragen van een mondkapje 
per direct te vervallen.  
 
Maatregelen die blijven gelden 
Hieronder nog een keer de maatregelen die absoluut van belang blijven in het voorkomen van corona-
besmettingen: 

1. Houdt 1,5 meter afstand tot de ander.  
2. Was of desinfecteer uw handen zo vaak het maar kan. 
3. Hoest en nies in uw elleboog. 
4. Bij symptomen van corona (koorts, hoest, vermoeidheid) een coronatest laten afnemen, en 

voor bezoekers geldt: thuisblijven en geen bezoek brengen aan Westerholm. 
5. Registratie van bezoek bij binnenkomst. 
6. Beperking van het aantal mensen in gezamenlijke openbare ruimtes, zodanig dat het mogelijk 

is om 1,5 meter afstand te houden. 
7. Eten in het restaurant met familie of anderen is mogelijk, als u 1,5 meter afstand blijft houden. 

De receptie zal toezien op het maximale aantal gebruikers van het restaurant.  
 
We hebben deze aanpak afgestemd met de Bewonersraad en de Ondernemingsraad. Met nadruk 
vraag ik u om bovenstaande maatregelen in acht te nemen, in de verwachting dat het nemen van 
eigen verantwoordelijkheid van ieder van ons, de beste manier is om een coronabesmetting te 
voorkomen. 
 
Met vriendelijke groet, 

Dineke Katerberg 
directeur-bestuurder 


