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Aan de bewoners,  

 

De toename van het aantal positieve Corona testuitslagen in het hele land leidt tot extra 
maatregelen van de overheid. Deze zijn in de persconferentie van 13 oktober aangekondigd. 

Voor Belvédère geldt het volgende:  

– draag een mondkapje zolang u loopt in de openbare ruimte. Dus bij de entree, de 
gangen, de liften, trappenhuizen en het restaurant. Als u gaat zitten, mag het uiteraard af. 
Wettelijk verplicht bent u hiertoe binnenkort, het is echter een zeer dringend advies. Bij de 
receptie kunt u mondkapjes aanschaffen voor € 0,50 per stuk (maximaal 2 per persoon).Dit 
zijn wegwerpkapjes, voor eenmalig gebruik.  

– houd steeds overal 1,5 meter afstand van anderen, ook als u in de recreatieruimte of het 
restaurant zit.  

– was uw handen veelvuldig en desinfecteer ze bij de pompjes in de gangen en bij de 
hoofdingang. 

– beperk het aantal bezoekers thuis conform de overheidsrichtlijnen (maximaal 3 personen 
per dag) en ga zelf ook zo min mogelijk op bezoek. Alle maatregelen zijn gericht op zo min 
mogelijk sociale contacten! 

Gelukkig hebben we reacties ontvangen op onze oproep voor extra schoonmaakrondes. Er is 
een schoonmaakploeg samengesteld die deze extra rondes gaat lopen, in aanvulling op de 
extra schoonmaak die de receptiemedewerkers op zich nemen. 

Net als in het voorjaar geldt dat de maatregelen verder worden aangescherpt als daartoe 
aanleiding is. Het Belvédère Corona Team houdt de vinger aan de pols en komt regelmatig 
bijeen.  

Tot nu toe is er binnen Belvédère geen besmetting geconstateerd. Niet onze verdienste, maar 
samen zijn we zover gekomen. Laten we dit SAMEN ook de komende tijd volhouden. 

 

Met vriendelijke groet, 

Carel van Nahuys, 

Bestuursteam 

 
 

PS: Er zijn organisaties die u kunt bellen als u er behoefte aan hebt om uw zorgen te delen of 
uw vragen te stellen. Denkt u hierbij bij voorbeeld aan het Rode Kruis, de Zonnebloem, de 
Ledenverenigingen van de thuiszorgorganisaties, de Ouderenbonden en Omroep Max.  


