
 

 

         Pannerden, 6-10-2020 

Beste allemaal, 

De vorige nieuwsbrief was het nog hoog zomer en nu 
zitten we al weer in de herfst. Ook deze herfst houdt 
Corona ons nog bezig. Het blijft opletten, dat doen we 
samen en voor elkaar. We houden ons aan de richtlijnen. 
Kun je ze ook al dromen; het wassen van de handen, het 
dragen van een mondkapje in de bus en het houden van 
1,5 meter afstand van elkaar. 
 
In deze nieuwsbrief vind je verder informatie over hoe 
Nova omgaat met Corona, een nieuwe prijsvraag en 
weer een andere medewerker in het zonnetje. 
We wensen en hopen dat iedereen gezond blijft! 

 
Hoe gaat Nova om met corona 
 

We leven op het moment in een rare tijd. Het aantal Corona besmettingen in Nederland stijgt 

snel. Ook bij Nova zijn we geconfronteerd met het Corona virus.  

Bij deze willen we met jullie delen hoe Nova omgaat in geval van Corona besmettingen bij  

deelnemers, vrijwilligers of medewerkers.  

Belangrijk voor eenieder: Indien je gezondheidsklachten hebt blijf in ieder geval thuis. Neem 

geen enkel risico! Als de klachten 24 uur weg zijn kun je gewoon weer komen.  

Op het moment dat er een Corona besmetting wordt geconstateerd gaat deze persoon direct 

10 dagen in thuisquarantaine. Zodra de 10 dagen om zijn, én je bent de laatste 24 uur 

klachtenvrij geweest, dan mag je weer deelnemen aan de maatschappij. Daarnaast gaat de 

GGD na met wie de besmette persoon meer dan 15 minuten in een ruimte is geweest binnen 

1,5 meter. Als dit het geval is dan dienen mensen waarvoor dit geldt eveneens 10 dagen in 

quarantaine te gaan. De GGD bepaalt dit in gesprek met de besmette persoon.  

Als Nova hanteren we uitdrukkelijk de richtlijnen van het RIVM inzake corona. Het is 

uitermate belangrijk dat dit door iedereen goed wordt nageleefd. Als we dit met zijn allen 

zorgvuldig doen, is er minder kans op besmetting.  

Zoals aangegeven bepaalt de GGD wie er in quarantaine dient te gaan. Nova volgt uiteraard 

nadrukkelijk de aanwijzingen van de GGD.  

E.e.a. maakt nog maar eens duidelijk welke impact het virus heeft op ons allen.  

We gaan wederom een moeilijke en onzekere tijd in. Laten we er voor zorgen dat we er met 

zijn allen alles aan doen om Nova open te kunnen houden.  

Op de volgende bladzijde tref je de Corona beslisboom aan. Dit is een handig hulpmiddel als 

je twijfelt of je wel of niet naar Nova kunt komen.  



 

 

  

Kortom,  in  de  volgende  situaties  blijf  je  thuis:

• Je hebt klachten die passen bij corona

• Je hebt corona

• Je huisgenoot heeft verhoging, koorts en/of benauwdheid

• Je huisgenoot heeft corona

• Je bent dicht in de buurt geweest van iemand met corona (minimaal 15 minuten binnen 1,5  meter)

• Je komt terug uit een land waarbij in het reisadvies staat dat je in thuisquarantaine gaat

• Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid,

loopneus, niezen, keelpijn
• Hoesten

• Benauwdheid

• Verhoging (37,5 – 38º C.) of koorts (38º C. 

of hoger)

• Plotseling verlies van reuk en/of smaak

(zonder  neusverstopping)

Woon je in huis met iemand die 

verhoging, koorts en/of benauwdheid

heeft?

Je mag pas weer naar  

Nova als je 24 uur geen

klachten hebt en het  

minimaal 7 dagen

geleden is dat je klachten

kreeg

Je huisgenoot moet zich laten

testen. Het hele huishouden

moet thuis blijven tot de uitslag

van de test bekend is. Blijkt uit

de test dat je huisgenoot

besmet is met het coronavirus?

Ben je in nauw contact

geweest met iemand die

besmet is met het coronavirus

(nauw contact betekent

langer dan 15 minuten op

minder dan 1,5 meter afstand)

en/of ben je de afgelopen twee

weken in een gebied geweest

met code oranje of rood

vanwege het coronavirus?

Heb je één of meer van de 

volgende klachten?

Op de site  

van het  

RIVM vind je

meer info

(Let op! Als je huisgenoot alleen verkoudheidsklachten

heeft, en dus geen verhoging, koorts en/of benauwdheid,

dan mag jij wél naar Nova komen)

Corona-beslisboom

Nova zorg en welzijn

Laat je testen
Blijkt uit de test dat je besmet

bent met het coronavirus?

Iedereen in

het huishouden

blijft thuis

Je mag

naar Nova

Je mag

naar Nova

Je mag

naar Nova
Blijf  thuis Blijf thuisBlijf  thuis

Blijf  thuisBlijf thuis

Ja

JaNee

Ja

Nee Ja JaNee

Nee

Nee

Weten wanneer je thuis moet blijven?

Doorloop de volgende stappen



 

 

Prijsvraag  

Welke woord past achter het eerste woord en voor het tweede woord, bijvoorbeeld: 

Hang ………...bak   Het antwoord is planten, Hangplanten en Plantenbak 
 

Welk woord past bij de onderstaande woorden? 

1 Zwem …………….riem 2 Brood…………..… rol 
3 Voor …………..… man  4 Dak …………….... set 
5  Koren …………… bloemen 6 Pannen …………. happen 
7 Zonne………….... stel 8 Dieren…………… slang 
9 Kook ……………..boter 10 Elle ……………… schutter 

 
Hoeveel antwoorden weet jij? Mail de uitkomsten voor 26 oktober naar 

info@novazorgenwelzijn.nl  

Onder de goede inzendingen wordt een prijs verloot! 

 

Oplossing prijsvraag rebus vorige nieuwsbrief 

 

n+ m=v y=w+⭐-er u y=e -dol+e + y=i -it -n+

s=r     Het antwoord is: Nova wenst u een fijne zonnige zomer 

 

De winnaar is Bertus Soethof en zijn dochter. Gefeliciteerd, de prijs komt binnenkort jouw 

kant op. 
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Medewerker in het zonnetje:  
 

 

 
Hallo, ik ben Eric Centen 
 
Gezin:  Ik woon samen met mijn vriendin Odette. Ik 
  heb een zoon en mijn vriendin heeft een  
  zoon en dochter. Alle kinderen wonen  
  zelfstandig en zijn volwassen. 
Wonen:  Wij wonen in Duitsland in Nierswalde, een  
  kwartier rijden vanaf Pannerden. Vlakbij de  
  rivier de Niers aan de bosrand. De naam zegt 
  het al. 
Huisdieren:    Elke dag komt de boerderijkat voor een bakje 
  voer en om geknuffeld te worden. Het is een 
  echte buitenkat en hij brengt voor ons  
  dagelijks een verse muis mee. Die legt hij bij 
  de voordeur klaar 
Tv kijken:  Ik kijk graag een spannende avonturenfilm en 
  ik vind documentaires ook interessant.  
  Uiteraard elke dag het journaal kijken vind ik 
  ook belangrijk 
 

Lezen:  Ik lees elke dag de krant, mijn e-mails, whatsapp berichten en   
  boodschappenbriefjes 
Hobby’s: Ik ben graag buiten bezig in de tuin. Ik werk graag in de moestuin, bij het 
  huis hebben we ook een kruidentuin wat altijd veel insecten en mooie  
  vlinders aantrekt. Ook de vijver hou ik graag bij. Verder ga ik er graag op uit 
  in de natuur en ontdek graag nieuwe dingen. Stilzitten is niks voor mij ik ben 
  graag bezig met iets. 
Sporten:  Veel wandelen in de buitenlucht en………………………... tuinieren. 
Uitgaan:   Lekker uit eten of naar de bioscoop.  
Vakanties:  Ik ga het liefst naar de zon naar de zuidelijke landen. Italië is mijn favoriete 
  vakantiebestemming. Maar nu in deze tijd van corona is het Duitsland, daar 
  zijn ook veel mooie dingen te ontdekken. Rund um hause bijvoorbeeld. 
Nova:  Mijn ervaringen op Nova zijn heel positief. Nova is een fijne werkplek  
  met lieve mensen en een positieve sfeer. Elke dag is anders en ik ontmoet 
  elke dag weer veel mensen. Ik hou ook van afwisseling en ik werk in een 
  mooie omgeving. Het rijden op de dijk ‘s morgens vroeg vind ik ook prachtig. 
   
Groeten aan iedereen! 
 
 

 

    


