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Nieuwsbrief 

 

Haren, 4 september 2020 
 
Geachte bewoners en contactpersonen, 
 
Afgelopen dinsdag heeft de minister-president tijdens de persconferentie over de stand van 

zaken rondom de corona crisis nieuwe maatregelen aangekondigd.  Een van deze maatregelen 

betreft de verpleeghuizen in geval van een uitbraak van het corona virus.  

 
Nieuwe maatregelen bij uitbraak corona virus 
Wanneer er in Westerholm een besmetting wordt geconstateerd, dan zullen wij de 
aangekondigde nieuwe maatregelen volgen.  
 
Activiteiten 
Daar waar het kan gaan we langzaamaan de activiteiten weer uitbreiden. Als richtlijn hanteren 
we dat activiteiten gericht op “kijken en luisteren” weer kunnen plaatsvinden. Zo starten we 
volgende week dinsdag weer met de opschudavonden. Deze zullen plaatsvinden in de serre 
met maximaal 2 opschudders en met een maximum van 9 bewoners, waarbij we steeds 
opnieuw deelnemers zullen wijzen op toepassing van de hygiëne-richtlijnen. 
 
 
Hygiëne-richtlijnen 

- afstand houden, tenminste 1,5 meter tot de ander 
- handen wassen 

o 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen 
o voordat u naar buiten gaat, als u weer thuiskomt, als u uw neus heeft gesnoten, 

en natuurlijk voor het eten en nadat u naar de wc bent geweest 
- hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog 
- gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg 

o was daarna uw handen 
- schud geen handen 
- bezoek gebruikt de openbare algemene ruimtes uitsluitend als verkeersruimtes, niet 

om er verblijven: geen bezoek zonder begeleiding in de openbare ruimtes 
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Afstand houden 
Afstand houden, 1,5 meter tot de ander, is de beste remedie tegen de verspreiding van het 
virus. Dat geldt voor iedereen, ook binnen en rond Westerholm.  Dat zal natuurlijk niet altijd 
lukken, bijvoorbeeld als er zorg moet worden verleend. Maar het geldt wel als algemene 
omgangsvorm in Westerholm: houdt 1,5 meter afstand waar dat kan. 
 
Vermijd drukte 
In groepen kan het virus zich gemakkelijker verspreiden, en het opsporen van bronnen en 
contacten is lastiger als grote groepen mensen bij elkaar zijn. Daarom is het advies aan u om 
drukke plekken zoals terrassen, winkels en het centrum van Haren te mijden.  
 
Klachten 
Klachten die kunnen wijzen op corona zijn neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 
hoesten, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging, koorts en benauwdheid. Als u als 
bewoner klachten heeft, bespreek dit dan met uw huisarts of met de medewerkers van het 
locatieteam. Als u als bezoeker of één van uw huisgenoten deze klachten heeft, stel het 
bezoek dan uit. 
 
Ik hoop u zo eerst voldoende op de hoogte te hebben gesteld. Als u vragen of opmerkingen 
hebt, dan hoor ik dat graag. U kunt mij bereiken via de receptie of op mijn mobiele nummer: 
06-36310199.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

Jiska Keizer 
Manager WWZ 


