Nieuwsbrief
Haren, 16 oktober 2020
Geachte bewoners en contactpersonen,
In de deze week gehouden persconferentie kondigde de minister-president aangescherpte
maatregelen aan tegen het corona-virus. De persconferentie geeft geen aanleiding om de maatregelen
binnen Westerholm, zoals genoemd in de nieuwsbrief van 1 oktober jl. te herzien. Het gaat om het
afstand houden, het toepassen van hygiëne maatregelen en het dragen van mondkapjes.
Uw bijzondere aandacht vraag ik voor verblijf buitenshuis. Het is heerlijk om te genieten van het mooie
herfstweer, blijft u dat vooral ook doen als u in de gelegenheid bent. Belangrijk is om afstand te
houden tot anderen en drukte te vermijden. Vraag aan uw bezoek om niet te komen als zij in de
nabijheid zijn geweest van iemand die besmet is met het virus of in een gebied geweest zijn met code
rood of oranje. En dat zijn inmiddels heel veel gebieden.
En als u van plan bent op bezoek te gaan geldt natuurlijk hetzelfde: houdt in uw privé-situatie rekening
met het feit dat u Westerholm wilt bezoeken.
De bewegingen in Westerholm beperken we zoveel mogelijk. Dat betekent dat het bezoek zich niet
kan ophouden in de openbare ruimtes. Dat geldt ook voor de huiskamers: bezoek uw geliefde of
dierbare uitsluitend op het appartement en kom niet in de huiskamers. Medewerkers zullen u graag
ondersteunen als dat nodig is.
Hoewel de maatregelen in Westerholm niet echt veranderen, is dat buiten Westerholm wel het geval.
De verdere beperking van de sociale contacten is absoluut noodzakelijk, en ongetwijfeld zult u daar in
meerdere of mindere mate mee te maken krijgen. Met bewondering zie ik dat iedereen, bewoners,
familieleden, bezoekers, vrijwilligers en medewerkers, zich door deze tijd heen slaat en er wat van
maakt. Dank daarvoor en laten we dat nog even volhouden!
Onderstaand nog twee verwijzingen, waarin u meer informatie kunt vinden over de landelijke
maatregelen en de maatregelen die Westerholm heeft genomen:



https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://www.westerholm.nl/preventieve-maatregelen-coronavirus/

Met vriendelijke groet,
Dineke Katerberg
directeur-bestuurder
Westerholm, al 90 jaar Wonen met een Plus
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