Nieuwsbrief
Haren, 10 december 2021
Onderwerp: virussen
Geachte bewoners en contactpersonen,
In aansluiting op de vorige nieuwsbrief kan ik u melden dat het norovirus op zijn retour lijkt te
zijn. Dit komende weekend handhaven we zekerheidshalve nog de genomen maatregelen. Als
na het weekend blijkt dat er inderdaad geen nieuwe besmettingen zijn opgetreden, dan zal
het vanaf maandag weer mogelijk zijn om te eten in het restaurant. Ook kunt u dan weer aan
activiteiten deelnemen en gezamenlijk koffie drinken in het Grand Café.
Behalve het norovirus is er natuurlijk ook nog steeds het coronavirus. Bewoners die dat
wilden en voor wie het mogelijk was, hebben inmiddels een derde vaccinatie ontvangen, de
zogeheten boosterprik. Ingaande komende week zullen ook medewerkers die dat willen en
die ervoor in aanmerking komen, deze boosterprik gaan ontvangen. Zo verwachten we met
z'n allen toch weer beter beschermd te zijn tegen de gevolgen van een coronabesmetting.
Op dit moment zijn er geen coronabesmettingen in Westerholm. Gezien de omvang van de
besmettingen in ons land handhaven we nog wel steeds de maatregelen die specifiek het
coronavirus betreffen. Deze maatregelen zijn hieronder nog een keer weergegeven.
Basisregels
De basisregels die al gelden ter bestrijding van corona, blijven onbeperkt van kracht:
1. Houdt 1,5 meter afstand tot de ander, schudt geen handen
2. Was en/of desinfecteer vaak uw handen, hoest en nies in de elleboog
3. Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen
4. Binnen Westerholm draagt iedereen een mondneusmasker, ook op het appartement
van de bewoner.
5. Bewoners hoeven geen mondneusmasker te dragen.
Ieder draagt het mondneusmasker dat Westerholm verstrekt en dat te vinden is bij
binnenkomst van het gebouw.
Bezoek algemeen
Maximaal twee bezoekers per bewoner per dag. Wij raden aan om het bezoek van kinderen
te beperken, omdat zij bevattelijk zijn voor verspreiding van virussen in algemene zin.
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Zo aan het eind van het jaar verlangen we allemaal naar licht, we kijken uit naar Kerst, het
feest van hoop en liefde. Gelukkig hebben we ook in deze ingewikkelde tijd mogen ervaren
dat we er zijn voor elkaar. Velen van u hebben de gevolgen van het norovirus aan den lijve
ondervonden. Toch denkt u mee en toont begrip voor medewerkers die onder moeilijke
omstandigheden hun werk doen. Dank daarvoor, we ervaren iedere dag hoe fijn een
persoonlijk gebaar kan zijn.
Ook nu weer geldt: we horen graag ideeën en suggesties ter verbetering. U kunt mij altijd
bereiken rechtstreeks via 06 13008778 of via de receptie van Westerholm.
Met vriendelijke groet,
Dineke Katerberg
directeur-bestuurder
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