
 
 
 
 
 

 
Aan de bewoners van het  
zorgcentrum van Groot Hoogwaak  
en hun eerste contactpersonen  

 

Noordwijk, 18 december 2020 

 

Betreft:  Aanvullende informatie m.b.t. corona maatregelen     
Ref.nr:  20.051-DIR    
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Afgelopen maandag hebben wij kennis genomen van de laatste coronamaatregelen en is Nederland in 
een lockdown. Het hoeft geen betoog dat niemand hier op zit te wachten, maar de situatie in de 
ziekenhuizen en verpleeghuizen is dermate dat deze maatregelen noodzakelijk lijken. 
 
Bij Groot Hoogwaak is het dankzij uw aller inspanningen relatief rustig, maar wij realiseren ons dat we op 
een smalle evenwichtsbalk balanceren. Nu de feestdagen en kerstvakantie naderen, maken wij ons dus 
best wel zorgen om de veiligheid van ons allemaal. Vandaar dat we toch nog extra aandacht vragen voor 
de corona maatregelen en de verantwoordelijkheid die dat met zich meebrengt. 
 
Onderstaande informatie geldt in iedere geval tot en met 19 januari 2021:  
 

 We willen niet afwijken van de landelijke bezoeknorm, dus dit betekent 2 mensen maximaal per dag. 
Behalve op 24, 25 en 26 december, dan is het maximale aantal 3 bezoekers per dag; het liefst verdeeld 
over 2 momenten. Mocht er reden zijn om hiervan af te wijken, zal dit altijd in overleg met het team 
en de teammanager zijn.  
Denkt u a.u.b. aan: desinfectie, registratie, mondbescherming en 1,5 meter afstand.  
Dit is echt noodzakelijk!  

 Afspraken rond MDO’s blijven ongewijzigd (met maximaal 4 personen).  

 Het Breinhuis is gesloten. 

 De kapper is alleen beschikbaar voor de bewoners van het zorgcentrum; er wordt gewerkt per etage. 

 Wij verzoeken alle bewoners dringend niet zelf op bezoek te gaan bij familie, kennissen en kinderen. 
Hierdoor wordt de kans op besmettingen enorm verhoogd. 

Bijgesloten vindt u een uitnodiging met inschrijfformulier voor een feestdiner op 24 en 30 december a.s. 
 
Tenslotte vragen wij u deze informatie ook te delen met uw familieleden. 
 
Wij wensen u fijne feestdagen en een goed en gezond 2021 toe! 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Henny Roos 
Directeur-bestuurder 


