
 
 Westerholm, al 90 jaar Wonen met een Plus 1 

 

 

Nieuwsbrief 

 

Haren, 1 oktober 2020 
 
Geachte bewoners en contactpersonen, 
 
Deze nieuwsbrief gaat over de maatregelen die wij nemen omdat de coronabesmettingen 
verontrustend snel toenemen. 
 
 Wij vragen uw aandacht voor de volgende maatregelen die op vrijdag 2 oktober a.s. ingaan: 

 
1. Houd 1,5 meter afstand tot de ander die niet tot uw huisgezin behoort.  

 

2. Handhygiëne 
- Was uw handen 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen, 

voordat u naar buiten gaat, als u weer thuiskomt, als u uw neus heeft gesnoten, en 
natuurlijk voor het eten en nadat u naar de wc bent geweest. 

- Schud geen handen. 

- Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog. 

- Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg. 

 

3. Bezoekers, medewerkers en vrijwilligers dragen een chirurgisch mondkapje bij binnenkomst 
van Westerholm en het Westerhuys. Bij de ingang treft u een desinfectiezuil, een 
registratieformulier, een doos met mondkapjes en instructie hoe u het mondkapje kunt 
gebruiken. U kunt de instructie ook vinden op de website van Westerholm via deze link: 
http://www.westerholm.nl/preventieve-maatregelen-coronavirus/ 
 

4. Draag het mondkapje maximaal drie uur achter elkaar, daarna verwisselt u deze voor een 
schone.  U draagt het mondkapje ook op het appartement van de bewoner die u bezoekt. Het 
gebruikte mondkapje deponeert u in de daarvoor aangewezen afvalbak bij de ingang. 
 

5. Gebruik bij voorkeur geen consumpties tijdens uw bezoek, zodat u uw mondkapje niet hoeft af 
te zetten. Gebruikt u toch een consumptie, handel dan volgens de instructie hoe het 
mondkapje af te zetten en tijdelijk in het daarvoor bestemde plastic zakje te deponeren. Raak 
het kapje niet aan anders dan bij het elastiekje achter uw oren. 
 

6. Medewerkers dragen mondkapjes. Uitsluitend tijdens hun pauzes, als zij eten en drinken, zult u 
hen aantreffen zonder mondkapje, waarbij zij zitten en 1,5 meter afstand houden. 
 

http://www.westerholm.nl/preventieve-maatregelen-coronavirus/
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7. Het aantal bezoekers per appartement is maximaal drie, mits u tijdens uw bezoek 1,5 meter 
afstand tot elkaar kunt houden. Lukt dat niet dan vragen wij u het aantal bezoekers aan te 
passen. 
 

8. Als u Westerholm bezoekt, houd dan in uw privé-situatie hiermee rekening. Bezoek geen 
risicogebieden (aangeduid met code oranje of rood), vermijd drukke plaatsen, draag een 
mondkapje in publieke ruimtes en houd u aan de overige regels die door de overheid zijn 
gesteld.  U kunt deze nog een keer nalezen op 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19  
 

9. Ook aan bewoners van Westerholm en het Westerhuys vragen wij om bij hun verblijf buiten het 
gebouw zich te houden aan deze landelijke regels: vermijd drukke plaatsen en draag een 
mondkapje waar dit dringend wordt geadviseerd door de rijksoverheid (overal waar u de lucht 
niet kunt zien).  
 

10. Het gebruik van de fitnessruimte is beperkt tot maximaal 2 sporters tegelijk. Er worden 
uitsluitend medewerkers en vrijwilligers ingezet voor het uitvoeren en ondersteunen van 
activiteiten in de grote zaal.  
 

De ernst van de situatie brengt ons tot strenge maatregelen. Deze maatregelen zijn onderdeel van 
onze huisregels. Zij werken echter alleen als ieder van ons de eigen verantwoordelijkheid neemt en 
zich houdt aan deze regels. Het gedrag van ieder van ons is bepalend, niet alleen voor de eigen 
gezondheid, maar met name voor die van de ander. 
 
Als u vragen, opmerkingen of ideeën heeft dan horen wij die natuurlijk graag. U kunt mij bereiken in de 
wandelgangen, via de receptie of de mail of rechtstreeks telefonisch via 06 13008778. 

 

 
 
Met vriendelijke groet, 

 

Dineke Katerberg 
directeur-bestuurder  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

