
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Onderwerp: Nieuwsbericht locatie Hoge Hof 
Aan:  Medewerkers, bewoners en familie  
Datum:  14 december 2020 
  
 
Helaas moeten wij u over het volgende informeren:  
  
Er is bij 1 cliënt op de Hoge Hof een positieve uitslag geconstateerd, helaas dus een cliënt 
met Corona. Deze cliënt is in quarantaine. Om de risico’s zoveel mogelijk te 
beperken is besloten om preventief de hele locatie in voorzorg quarantaine te houden om 
verdere besmetting te voorkomen. Ook woning 2b gaat om die reden in voorzorg 
quarantaine.    
  
Uit voorzorg adviseren wij cliënten om in ieder geval voor een aantal dagen in het 
appartement te verblijven, om zo het risico op besmetting te verkleinen.   
  
Bezoek is nog steeds in overleg mogelijk. We maken voor het bezoek graag een afspraak 
(maximaal 1 bezoeker 1 uur per dag) Als het kan raden wij aan om even af te wachten met 
bezoek. Bezoek gaat net als alle medewerkers in persoonlijke beschermende kleding die 
door de medewerkers worden aangereikt.  
   
Er wordt door de zorgmedewerkers extra gelet op klachten bij de bewoners waarvoor wij 
een registratie bij zullen houden.   
 
Wij vragen iedereen blijvend alert te zijn op de reeds bekende hygiëne voorschriften.  

• Handen wassen bij binnenkomst 
• Mondneusmasker op de goede manier opzetten en niet maar aan het gezicht zitten.   
• Kom alléén op bezoek als u vrij bent van koorts, verkoudheid en luchtwegklachten 

(hoesten, kortademigheid). We hopen van harte dat u zich realiseert dat door het 
niet in acht nemen hiervan niet alleen uw naaste, maar óók de overige 
cliënten/bewoners van de afdeling en onze medewerkers een reëel risico lopen.    

• Registratie bij bezoek blijft van kracht, zodat bron- en contactonderzoek mogelijk is, 
evenals het opnemen van de temperatuur    

• Bent u in de afgelopen 10 dagen in het buitenland geweest?    
Nee → Verder geen actie Ja → Bent u in een oranje of rood gebied geweest? Dan 
mag u als bezoeker niet naar binnen   
   

We houden u op de hoogte over de duur en de voortgang.   
  
   
Crisisteam Corona   
Stichting Samen Zorgen  
 


