Nieuwsbrief
Haren, 24 februari 2021
Geachte bewoners en contactpersonen,
In aansluiting op de nieuwsbrief van gisteren informeer ik u over de ontwikkelingen rond de
corona-besmetting in Westerholm.
Naast de besmetting van een bewoonster van de tweede etage, hebben wij de besmetting
van twee medewerkers van deze etage vastgesteld. Voor alle duidelijkheid: het betreft de
tweede etage van het hoofdgebouw, dus niet van het Westerhuys.
Volgens protocol en in afstemming met de medische behandelaar en de GGD hebben wij een
aantal maatregelen getroffen:
1. Alle bewoners van de tweede etage (inclusief het tussenstuk) worden preventief
getest. In afwachting van de testuitslag verblijven zij in quarantaine, dat wil zeggen zij
verblijven op hun appartement. De verzorging vindt plaats met persoonlijke
beschermingsmiddelen volgens protocol, met mondkapje, handschoenen en een
schort met lange mouwen.
2. Eén van de twee besmette medewerkers heeft in haar nachtdienst bewoners bezocht
die elders in het gebouw wonen. Ook deze bewoners worden getest, verblijven in
quarantaine en worden volledig beschermd verzorgd.
3. De contactpersonen van de bewoners die het betreft, zijn persoonlijk op de hoogte
gebracht.
4. De resultaten van de testuitslag zullen aanleiding zijn voor nader te bepalen actie.
5. Uit preventief oogpunt laten we alle medewerkers morgen en overmorgen testen.
6. Zowel bewoners als medewerkers die preventief worden getest, worden op dag 5 en
op dag 10 opnieuw getest.
7. In afwachting van de testuitslagen stellen we ingaande 25 februari 2021 een tijdelijk
bezoekverbod in. Dit omdat we op dit moment onvoldoende kunnen vaststellen in
hoeverre de besmetting zich heeft verspreid. Zodra het mogelijk is zullen wij bezoek
weer toelaten.
8. Bewoners die niet in quarantaine verblijven, vragen wij met nadruk om afstand te
houden en om bewegingen in en rond het gebouw zoveel mogelijk te beperken. Een
luchtje scheppen buiten is gezond, wandelen in bijvoorbeeld de winkelstraat ontraden
wij. Wij vragen u om het verblijf buiten te beperken tot het wandelen rond het
gebouw en in de tuin.
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9. De maatregelen gelden tot meer zicht bestaat op de mate van verspreiding van het
virus. We verwachten testuitslagen aan het eind van de week te hebben ontvangen.
Het bezoek aan de kapper waar velen van u zolang naar hebben uitgekeken, kan onder deze
omstandigheden niet door gaan.
Voor zover bewoners geen klachten of symptomen hadden, heeft de tweede vaccinatieronde
in afstemming met de medisch behandelaar, vandaag plaats gevonden. Wij beraden ons nog
op de vaccinatieronde die morgen staat gepland. Bewoners die het aangaat worden daarover
persoonlijk ingelicht.
Als u contactpersoon bent, ontvangt u deze brief nog vanavond. We zullen 25 februari 's
morgens de brief bij u brengen als u in Westerholm of het Westerhuys woont.
We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft of bijzonderheden wilt weten. U kunt ons zoals
steeds bereiken via mail, receptie of telefoonnummer:
06 36310199 Jiska Keizer
06 13008778 Dineke Katerberg
Zodra zich nieuwe ontwikkelingen voordoen zullen wij u informeren.
Met vriendelijke groet,
Dineke Katerberg
directeur-bestuurder
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