Nieuwsbrief
Haren, 18 februari 2022

Geachte bewoners en contactpersonen,
Het regeringsbeleid inzake corona, maakt verdere versoepelingen van de coronamaatregelen
mogelijk. Hoewel de huidige virusvariant minder ziekmakend lijkt te zijn, ziet het er naar uit
dat het coronavirus onder ons blijft en dat wij ermee moeten leren leven. Uitgangspunt is dat
ieder verantwoordelijkheid neemt voor zichzelf en voor zijn of haar directe omgeving. In deze
nieuwsbrief informeer ik u over de wijze waarop Westerholm in de nabije toekomst om wil
gaan met deze verantwoordelijkheid.
Basisregels corona
Wij vragen u om een aantal basisregels in acht te blijven nemen, omdat deze bewezen
hebben bij te dragen aan de voorkoming van verspreiding van het virus:
1. Houdt zoveel mogelijk 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
Mondneusmasker
Ieder draagt het mondneusmasker dat Westerholm verstrekt en dat te vinden is bij
binnenkomst van het gebouw. Bewoners hoeven geen mondneusmasker te dragen.
Het dragen van het mondneusmasker hanteren we in ieder geval nog de komende 14 dagen,
in de verwachting dat dan de piek in de besmettingen is gepasseerd.
Bezoek
Er zijn geen beperkingen als het gaat om bezoek.
Eten in het restaurant
Wit u met familie of anderen eten in het restaurant dan is een gezondheidsverklaring of een
sneltest niet meer nodig.
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Activiteiten
Het organiseren van optredens met zang en muziek stellen we nog even uit. Zodra we enig
zicht hebben op de effecten van de versoepelingen in de samenleving zullen wij besluiten of
we al dan niet ook deze optredens weer mogelijk zullen kunnen maken.
Voor het overige zijn er geen beperkingen meer in de activiteiten.

Ventilatie
Ventilatie wordt een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven. Wij vragen u om geregeld
een raam open te zetten en als het nodig is zullen medewerkers u daarbij ondersteunen.
Medewerkers van Westerholm
Omdat de samenleving steeds meer open gaat, raken steeds meer mensen besmet. Dat
geldt ook voor de medewerkers van Westerholm. Er komt veel kunst en vliegwerk aan te
pas, maar gelukkig lukt het nog steeds om met eigen personeel alle diensten te bezetten.
Als we ons goed bewust zijn van het feit dat het virus niet weg is, dan ben ik ervan overtuigd
dat we met vertrouwen de toekomst tegemoet kunnen zien. En ik hoop dat we binnenkort
onbezorgd kunnen genieten van alles wat het voorjaar ons zal brengen.
Met vriendelijke groet,
Dineke Katerberg,
directeur-bestuurder
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