Leidschendam 14 oktober 2020
Aan al onze huurders, bezoekers en vrijwilligers van het Dienstencentrum
Betreft: Dienstencentrum deels gesloten
Op dinsdag 13 oktober waren premier Mark Rutte en minister Hugo de
Jonge weer op televisie. Ze vertelden over strenge regels tegen het
coronavirus. Er is een gedeeltelijke lockdown afgekondigd. Een van de
maatregelen is het sluiten van de eet- en drinkgelegenheden.
Stichting Duivenvoorde sluit daarom deels het Dienstencentrum. Alle
activiteiten zijn hierbij afgelast en het is dus helaas niet mogelijk om een
kopje koffie/thee te drinken in het Dienstencentrum of langs te komen voor een
praatje. Wij doen dit in het belang van onze bewoners, bezoekers, vrijwilligers,
partners en medewerkers omdat de gevolgen van een besmetting een ernstig
ziektebeeld kunnen hebben. Het risico op besmetting met het coronavirus is reëel.
De landelijke maatregelen gelden vanaf woensdag 14 oktober 22:00 uur. In de
weken tot 27 oktober beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is.
Er moet voldoende bewijs zijn dat het aantal besmettingen en de druk op de
reguliere zorg vermindert voordat met zekerheid gezegd kan worden dat de
maatregelen effect hebben en dus heroverwogen kunnen worden. Dit kan dus
betekenen dat de maatregelen nog langer duren dan tot 27 oktober.
Wij blijven u op de hoogte houden.
De kapper, pedicure, dagbesteding en de fysiotherapeut blijven WEL open.
De receptie van het Dienstencentrum wordt elke dag bemenst door Karin of Christine
van Stichting Duivenvoorde. Voor de rest zal er zoveel mogelijk vanuit huis gewerkt
worden. Indien u vragen heeft over uw woning, huurbetaling of een reparatieverzoek
wilt melden, dan kunt u bellen met MVGM Zorgvastgoed 088- 432 47 80 (bij spoed 7
dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar).
Mocht u zich zorgen maken over het coronavirus, praktische vragen hebben of graag
een praatje willen maken. U kunt bellen met:
ANBO
0348-46 66 66
KBO-PCOB 030-3 400 600
Rode Kruis 070-4455 888
Wij vinden het erg jammer dat we het Dienstencentrum weer (deels) moeten sluiten,
maar rekenen op uw begrip in deze uitzonderlijke situatie.
Met vriendelijke groet
Stichting Duivenvoorde

