Nieuwsbrief
Haren, 16 maart 2020
Geachte bewoners en contactpersonen,
De ontwikkelingen rond het Corona-virus staan niet stil. Dagelijks ontvangen we berichtgeving
over maatregelen die worden genomen. Het meest recente overheidsbeleid inzake de
bestrijding van het Corona-virus is gericht op het voorkomen van sociale contacten. Het virus
verspreidt zich via druppels en menselijk contact.
In Westerholm wonen ouderen die extra kwetsbaar zijn voor een Corona-besmetting. Om die
reden willen we alles op alles zetten om een besmetting in Westerholm te voorkomen. We
hebben daarom besloten om een beleid van sociale isolatie te volgen: sociale contacten alleen
als zij absoluut noodzakelijk zijn. Concreet betekent dit het volgende:
1. De deuren van Westerholm en Westerhuys zijn gesloten. Bewoners van het
Westerhuys vragen wij om geen contacten binnen te laten.
2. Bezoek is alleen toegestaan bij ernstig zieke bewoners, maximaal 2 tegelijk per
bewoner. Bezoek alleen na overleg met de zorg, door aan te bellen of telefonisch
contact te zoeken.
3. Bij overlijden is opbaren op het appartement niet mogelijk.
4. Uitdragen uit Westerholm uitsluitend in aanwezigheid van medewerkers van de
betreffende etage.
5. Even naar buiten kan een welkom uitje zijn. Als u daarbij begeleiding nodig heeft dan
geven medewerkers van Westerholm de begeleiding. Uitgangspunt is dat ook buiten
geen contact met derden plaats vindt, geen bezoek aan winkels of andere plekken
waar mensen samen komen. Bewoners die gewend zijn om zelfstandig naar buiten te
gaan, hebben een afzonderlijk schrijven ontvangen. Ook van hen verwachten wij dat
sociale contacten worden vermeden. Bij vertrek en binnenkomst verzoeken wij u om
hygiëne maatregelen toepassen. Als er hulp nodig is bij het doen van boodschappen,
dan kunt u zich melden bij de receptie. Vanaf dinsdag 17 maart is het winkeltje in het
souterrain van 10.00 - 11.30 uur (met uitzondering van het weekend) geopend, zodat u
daar de meest noodzakelijke boodschappen kunt verkrijgen.
6. Als u gewend bent om zelf de was te verzorgen, kunt u de was ophalen en afleveren bij
de receptie. Ook is het mogelijk dat wij de was via Leffers voor u verzorgen.
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7. Activiteiten waaraan derden meedoen, zeggen we af. Activiteiten in huis zullen we
stimuleren, een spelletje, film kijken, koffiedrinken, samen eten….
Wij realiseren ons dat deze maatregelen verstrekkende gevolgen hebben. Binnen Westerholm
zijn we juist zo blij met al die mensen die betrokken zijn om het leven in Westerholm
aangenaam te maken: familie, contactpersonen, mantelzorgers, vrijwilligers. Wij hebben
iedereen heel hard nodig en toch zeggen wij nu: blijft u liever thuis. Dat schetst dan ook de
ernst van de situatie: er is sprake van een niet eerder vertoond wereldwijd fenomeen met
verstrekkende gevolgen als we niet alert reageren.
We vragen van u allen om verantwoordelijkheid te nemen voor de situatie. Medewerkers van
Westerholm zijn goed geïnstrueerd en geïnformeerd. Als er sprake is van koorts of een
mogelijk contact met een besmet persoon, komen zij niet op het werk.
Door de contacten binnen Westerholm te beperken tot een kleine groep mensen die
noodzakelijk zijn voor zorg en ondersteuning, verwachten wij een optimale inspanning te
kunnen leveren om het virus buiten de deur te houden.
Medewerkers worden in staat gesteld om extra aandacht en begeleiding te geven. Op dit
moment onderzoeken wij de mogelijkheden hoe wij digitaal of telefonisch contact tussen
familie en bewoners kunnen ondersteunen.
De maatregelen nemen wij op basis van de landelijke richtlijnen en naar aanleiding van
signalen die wij van medewerkers, bewoners en familieleden krijgen. Daar zijn we heel blij
mee omdat dat helpt om te kijken hoe we praktisch moeten handelen.
Leidt deze informatie tot vragen of opmerkingen dan kunt u die altijd stellen aan Jiska Keizer,
manager Wonen, Welzijn en Zorg of mij. U kunt ons rechtstreeks op Westerholm bereiken, via
de receptie of via 06 36310199 (Jiska Keizer) of 06 13008778 (Dineke Katerberg).

Met vriendelijke groet,
Dineke Katerberg
directeur-bestuurder
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