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Update corona 

De feestdagen staan voor de deur. Een 

tijd waarin een ieder op zoek is naar 

gezelligheid en sociaal contact. Corona 

is nog niet onder controle, zo bleek ook 

uit de persconferentie van 8 december, 

dus we blijven de maatregelen van de 

overheid volgen. Zo kunnen we, ook al is 

het op gepaste afstand, toch tijd met 

onze familie en vrienden door brengen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een geheugensteuntje: 

 Houd 1,5 meter afstand 

 Was vaak uw handen  

 Heeft u klachten? Laat u testen en 

blijf thuis  

 Bij bezoek thuis geldt: maximaal  

3 personen op bezoek. Dit geldt ook 

voor onze woongebouwen. 

 Buiten geldt: maximaal 4 personen in 

groepsverband. 

 Alleen samen krijgen we corona 

onder controle! 
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Mondkapje verplicht? 

Zoals u vast heeft gehoord, is het dragen 

van mondkapjes in publieke ruimtes vanaf 

1 december verplicht. Maar wat betekent 

dit voor u? We hebben juridisch advies 

gevraagd: 

 

1. Een woning is uiteraard geen publieke 

ruimte, hier geldt geen mondkapjesplicht.  

 

2. In een zelfstandig wooncomplex waar 

gemeenschappelijke ruimten aanwezig zijn 

(zoals een hal, lift, gangen, recreatiezaal) 

hebben alleen specifieke personen 

toegang. Ofwel; u hebt als bewoner 

toegang tot deze ruimten. Deze ruimten 

zijn niet opengesteld voor anderen. Het 

zijn daarom geen publieke binnenruimten.  

Wettelijk geldt dat bewoners daarom geen 

verplichting hebben voor het dragen van 

een mondkapje in deze ruimten. Om 

samen corona tegen te gaan, adviseren 

we u om toch een mondkapje te dragen 

indien mogelijk. Maar het is dus niet 

verplicht.   

 

3. Bezoek dat in uw woning of het 

gemeenschappelijke deel van uw 

woongebouw komt, adviseren we een 

mondkapje te dragen. Medewerkers van 

Woonzorg Nederland en leveranciers 

dragen altijd een mondkapje bij een 

bezoek aan een wooncomplex. 

 

Gebruik ontmoetingsruimtes 

Normaal gesproken worden de 

ontmoetingsruimtes in onze 

wooncomplexen gebruikt voor kerstdiners, 

nieuwjaarsbijeenkomsten en andere 

samenkomsten. Het gebruik van de 

ontmoetingsruimtes wordt op dit moment 

door Woonzorg Nederland afgeraden.   

 

Kerstversiering 

Bij het ophangen van 

kerstversiering is het goed 

om aandacht te hebben 

voor brandveiligheid.  

Voor uzelf, maar ook voor uw buren. Bij 

het versieren van algemene ruimtes in 

uw wooncomplex wil ik u vragen om 

rekening te houden met het volgende: 

 

 Gebruik brandvertragend materiaal 

 Hang geen versiering aan het 

plafond of aan planten in de 

algemene gangen en 

ontmoetingsruimte 

 Houd de doorgang en het zicht naar 

nooduitgangen vrij voor 

nooddiensten 

 

Bereikbaarheid 

Van maandag 21 december t/m 

donderdag 24 december ben ik vrij.  

U kunt natuurlijk altijd bellen of mailen. 

Mijn collega’s helpen u graag.  

 

Bellen kan op werkdagen van  

08.30-13.00 uur: 088 - 921 01 43. 

  

Of stuur een mail naar 

de.componist@woonzorg.nl.  

 

Vragen?  

Heeft u vragen over de inhoud van deze 

nieuwsbrief? Stel ze gerust.  

 

Heeft u vragen over de 

coronamaatregelingen? Op onze 

website www.woonzorg.nl/corona vindt u 

ook informatie over dit onderwerp.  

 

Fijne feestdagen! 

Ondanks alle maatregelen en de gekke 

tijd die we met zijn allen beleven, wil ik u 

alvast ontzettend fijne feestdagen en 

veel gezondheid toewensen voor het 

nieuwe jaar.  

 

Hartelijke groet, 

 

Arnold Pronk 

http://www.woonzorg.nl/corona

