Nieuwsbrief
Haren, 24 december 2021
Geachte bewoners en contactpersonen,
De meest recente regeringsmaatregelen inzake het coronavirus maken dat we in Westerholm
een aantal extra maatregelen hebben moeten treffen:

a. Zo weinig mogelijk bijeenkomsten en geen deelname aan bijeenkomsten van mensen
van buiten
b. Alleen voor het bezorgen van de wijkmaaltijden zijn vrijwilligers actief, alle overige
activiteiten vinden plaats zonder vrijwilligers en met vaste medewerkers
c. Diensten door kapper of andere dienstverleners en behandelingen zonder medische
noodzaak zijn niet mogelijk
d. Een huishoudelijke hulp van buiten kunt u laten vallen onder de bezoekregeling

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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Op bezoek tijdens de feestdagen
Gaat u tijdens de feestdagen op bezoek bij familie of vrienden, vraagt u hen dan een zelftest
te doen. Een zelftest biedt geen garanties, maar geeft wel enig inzicht in de risico's op
aanwezigheid van een besmetting.

Duur van de maatregelen
Deze maatregelen gelden in ieder geval tot de eerstvolgende persconferentie, dus tot 14
januari 2022.

Feestdagen
Net als vorig jaar worden de feestdagen weer gekleurd door de coronamaatregelen.
Dan moet ik denken aan het kerstverhaal, waar het kerstkind werd geboren in een stal omdat
er voor hem geen plaats was. Toch leidden een ster en engelen herders en wijzen naar het
kerstkind, dat nu al duizenden jaren een inspirerend voorbeeld is voor velen.
Het kerstverhaal laat zien dat er licht is in de duisternis. Ik wens u en ons allen toe dat we de
lichtpuntjes blijven zien, juist tijdens deze feestdagen!

Met vriendelijke groet,
Dineke Katerberg,
directeur-bestuurder
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