UPDATE 17 maart 2020

Algemene informatie over de maatregelen in het kader van het corona virus binnen de Koperhorst
Naar aanleiding van de nieuwe besluiten van het kabinet zijn de maatregelen binnen de Koperhorst
aangescherpt.
Tot nader bericht zijn ze van kracht t/m 6 april.
Bezoek is niet meer toegestaan.
 Dit doen we om de kans op besmetting voor de bewoners zo klein mogelijk te
maken. Telefoneren kan ook gezellig zijn.


Uitzonderingen voor een toegangsakkoord: Neem contact op met de coördinerend
verpleegkundige
 indien u een echtpaar bent
 indien u uw vader of moeder dagelijks bezoekt en u wezenlijk belang bent voor de
zorg.
 Ingeval van (acute) ernstige ziekte en /of terminale zorg

De Koperwiek ( dagopvang) wordt gesloten zeker tot 6 april


In overleg met de deelnemers en hun omgeving worden afspraken op maat gemaakt voor
het onderhouden van contacten en evt. het bezorgen van een maaltijd enige dagen per
week.

Binnen het logement ( = tijdelijk verblijf) blijft opname mogelijk




Het ziekenhuis doet de triage van te voren. Eis is dat er geen corona verwante klachten
mogen zijn
Degene die op het logement verblijven mogen niet deelnemen aan activiteiten in huis. Deze
worden op de afdeling aangeboden evenals de warme maaltijd
De in/ en uitgang van het logement is de deur en de lift bij de Koperwiek

Voor de wijkbewoners zijn we tot en met 6 april gesloten:
 Vindt u het prettig om dagelijks contact te hebben? Geef u dan op voor de
telefooncirkel. Wij bellen u dagelijks op.
 Wilt u dagelijks een maaltijd van de Koperhorst dan kunnen wij u een
diepvriesmaaltijd bezorgen. U kunt dit per telefoon doorgeven bij de receptie.
Bewoners:
 Als u verkouden bent moet u dit melden bij de verpleging. Het protocol van de
huisarts gaat dan in. Voor de duur van uw verkoudheid blijft u op uw appartement. U
mag niet deelnemen aan gezamenlijke activiteiten. Ter bescherming van de
medewerkers en de medebewoners zullen we u van dan af verzorgen in speciale
kleding. we beseffen dat dit een vergaande maatregel is, echter het is ter
bescherming van ons allemaal.
 Wij zullen proberen om in deze tijd het leven binnen de Koperhorst toch zo
aangenaam mogelijk te maken.
 Alle activiteiten waarvoor mensen van buiten komen zullen vervallen, dus ook de
bloemenman, de optredens etc.
 De kerkdiensten gaan t/m 6 april weken niet door.
 Als u dagelijks in het restaurant eet, kan u er nu ook voor kiezen om op uw
appartement te eten. Meldt dit bij de receptie, dan bezorgen wij de maaltijd bij u
thuis.
 De kapper en pedicure staken tijdelijk hun werkzaamheden.
 Ga niet mee met uw kinderen naar hun huis, winkelen of naar een feestje.
Medewerkers:
 Hoest je en / of heb je koorts bel de Koperhorst en overleg met de coördinerend
verpleegkundige.
 Afhankelijk van de klachten worden er afspraken gemaakt of je wel of niet kan
komen. Het advies voor zorgmedewerkers van het RIVM is dat als je alleen hoest en
geen koorts hebt of andere klachten je kan komen werken.
 Ben je aantoonbaar in contact geweest met iemand die het coronavirus opgelopen
heeft, bel de coördinerend verpleegkundige hoelang je niet mag komen.
 Alle activiteiten buiten de Koperhorst die gelieerd zijn aan je werk en kunnen
wachten, zeg die af of maak er een telefonische afspraak van.( als dat al niet door de
organisatoren gedaan is).
 Vermijd deelname aan grotere groepen, dit is vanaf 5 personen.
 Voor zorgmedewerkers geldt: Blijf op de afdeling, ook tijdens de pauzes er zal voor
extra soep en fruit gezorgd worden.
 De werkkleding wordt in deze periode door de Koperhorst gewassen.
 Van iedere medewerker kan, in het kader van de zorg continuïteit, verlangd worden
dat de taken tijdelijk wijzigen of dat er extra diensten gedraaid moeten worden.
 Medewerkers mogen thuis werken, indien het werk het toelaat. Echter wanneer je
nodig bent in de ondersteuning voor de bewoners dien je beschikbaar te zijn.
 Handen-alcoholflesjes kunnen bijgevuld worden bij de coördinerend
verpleegkundigen.

Vrijwilligers waar de afspraak gemaakt is dat ze hun werkzaamheden doorzetten:
 Hoest u en / of heeft u koorts bel de Koperhorst. Afhankelijk van de klachten worden er
door Wilma afspraken met u gemaakt of u wel of niet kan komen.
 Ontsmet uw handen bij binnenkomst met handalcohol.
 Ga rechtstreeks naar de plek waar u uw vrijwilligerswerk doet en ga daarna direct weer
naar huis.


Voor Iedereen geldt dat we de persoonlijke hygiëne maatregelen van het RIVM opvolgen
en dat wil zeggen:
 Schudden we geen handen met elkaar.
 Iedereen die de Koperhorst binnen komt dient zijn handen met handalcohol te
ontsmetten.

We begrijpen heel goed, dat dit geen leuke maatregelen zijn, maar ons aller gezondheid gaat voor!
Laten we er met elkaar onze schouders onder zetten!
Heeft u nog vragen stel ze vooral. De coördinerend verpleegkundigen staan u graag te woord via
toestel 313.
We zijn telefonisch te bereiken op nummer 033 4726214

Mw. I. Vriens, Bestuurder

