Nieuwsbrief
Haren, 18 januari 2022

Geachte bewoners en contactpersonen,
Tijdens de persconferentie van de regering afgelopen vrijdag, is de versoepeling van de
coronamaatregelen aangekondigd. In deze nieuwsbrief leest u hoe we vanaf heden de
maatregelen in Westerholm toepassen.
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 vier 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. Ook
adviseren wij om niet meer dan twee personen tegelijk op uw appartement te ontvangen.
In de openbare ruimte, zoals het restaurant, is bezoek van familie of andere externen nog
niet mogelijk.
Vrijwilligers
Vrijwilligers zullen weer aanwezig zijn bij activiteiten, zoals het samen koffie drinken.
Bewegen
Vanaf a.s. vrijdag is het sporten onder leiding van Marijke weer mogelijk in de fitnessruimte.

Dienstverleners
De kapper, schoonheidsspecialiste, pedicure en eventuele andere dienstverleners kunnen
hun werk weer doen in Westerholm.
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Duur van de maatregelen
Deze maatregelen gelden in ieder geval tot de eerstvolgende persconferentie, dus tot 25
januari 2022.

Met de komst van Omikron, de nieuwste virusvariant, lijkt het erop dat de kans om besmet te
raken toeneemt, maar dat de kans op ernstige ziekte geringer is. Toch zijn er nog veel
onduidelijkheden.
Tot nu toe hebben we met z'n allen ernstige ziekte als gevolg van corona grotendeels buiten
de deur van Westerholm kunnen houden. Met dank aan de inzet en betrokkenheid van u
allen!
Met vriendelijke groet,
Dineke Katerberg,
directeur-bestuurder
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