Nieuwsbrief
Haren, 7 maart 2022

Geachte bewoners en contactpersonen,
Overeenkomstig het regeringsbeleid, geldt ook voor bewoners, medewerkers, vrijwilligers en
bezoekers van Westerholm een verdergaande versoepeling van de coronamaatregelen. Het
virus is niet meer weg te denken, en daardoor blijft een aantal algemene regels van kracht.
Hieronder vindt u meer informatie.
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
4. Zorg voor voldoende ventilatie, zet geregeld een raam open
Mondneusmasker
Het mondneusmasker dragen we alleen nog als we zorg verlenen binnen 1,5 meter afstand.
Bezoekers hoeven geen mondneusmasker meer te dragen.

Bezoek
Er zijn geen beperkingen als het gaat om bezoek.
Eten in het restaurant
Eten in het restaurant met familie of anderen is mogelijk. We houden daarbij afstand tot
elkaar zoals we inmiddels gewoon zijn te doen.

Westerholm, al 90 jaar Wonen met een Plus

1

Activiteiten
Er zijn geen beperkingen meer als het gaat om het organiseren van activiteiten.

Besmettingen
Nu het virus onder ons lijkt te blijven en de beperkende maatregelen grotendeels zijn
opgeheven, merken we een stijging van het aantal besmettingen onder medewerkers en ook
bij bewoners. Het laat zien dat we met z'n allen alert moeten blijven.
Binnenkort zal het voor u als bewoner mogelijk worden om de tweede boosterprik te krijgen.
Daarover ontvangt u deze week een brief. U zult op woensdag 23 maart de boosterprik
ontvangen, wanneer u hebt ingestemd.
We hopen onze aandacht te kunnen richten op de verbouw en op de nieuwbouw. Als alles
volgens planning blijft verlopen zullen de eerste nieuwe bewoners per 1 juli a.s. de nieuwe
appartementen betrekken. Hoewel wij de lente tegemoet gaan wordt deze overschaduwd
door de oorlogsontwikkelingen in Oekraïne. Het doet ons des te meer beseffen hoe blij we
mogen zijn met onze vrijheid in verbondenheid.

Met vriendelijke groet,
Dineke Katerberg,
directeur-bestuurder
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