
Amersfoort 27 april 2020 
 

Update: 

 
Maatregelen aangaande het Coronavirus  
 
 

Geachte Bewoners en Familie,  
 

 
Helaas moet ik  U mededelen,  dat we binnen de Koperhorst de eerste 

positief geteste corona medewerker hebben. 
 

Afgelopen zaterdag zijn er 3 medewerkers en 1 bewoner getest. De 
bewoner en 2 medewerkers zijn  negatief, 1 medewerker  is positief 

getest.  
Het gaat om een medewerker van team WMO. Zij levert op 6 vaste 

adressen huishoudelijk hulp bij bewoners in de flat. 
 

Wat betekent dit voor ons: 

 
 De bewoners waar zij  komt zijn allen direct geïnformeerd, zo ook de 

eerste contact persoon.  
 Deze bewoners mogen 14 dagen nadat de medewerker voor het 

laatst bij hen is geweest is niet van hun appartement.  
 Ter bescherming van de medewerkers, worden deze bewoners in die 

tijd verzorgd door medewerkers met beschermende kleding aan. 
 Geen van de bewoners heeft momenteel klachten.  

 Wij vragen dagelijks eventuele klachten uit en nemen relevante 
metingen af, zoals temperatuur en saturatie. 

 Dagelijks vragen wij bij deze bewoners mogelijke klachten uit en 
nemen relevante metingen af, zoals temperatuur en saturatie. 

 
Wat betekent dit voor de medewerker: 

De medewerker is erg geschrokken en voelt zich best schuldig. Toch kan 

ze er niets aan doen.  
Net als vele medewerkers heeft zij de afgelopen 6 weken zich gehouden 

aan de gevraagde sociale isolatie.  
Ze kwam en ging naar het werk en het enige wat ze verder deed waren, 

op gepaste afstand boodschappen doen. 
Zij en haar gezin zitten nu in gezinsisolatie. Op dit moment is ze niet 

zwaar ziek. Hoe het gaat verlopen weten we niet, maar we hopen voor 
haar en haar gezin dat het mild verloopt. 

Pas als ze 48 uur totaal klachten vrij is gaan we in overleg met haar weer 
denken aan terug komen. 

 
Wat betekent het als het nog een keer voor komt dat een 

medewerker positief getest wordt: 



 Gebeurt het in de flat, dan gaan we na bij wie de betrokken 
medewerker de laatste 3 dagen geweest is. Die bewoners gaan in 

isolatie worden deze bewoners in die tijd verzorgd door 

medewerkers met beschermende kleding aan. 
 Gebeurt het op een groep Wonen met Zorg of groepswonen, dan 

gaat die groep 14 dagen dicht. Dat betekent dat de bewoners dan 
14 dagen niet van de groep af mogen. Bewoners worden in die 

tijd verzorgd door medewerkers met beschermende kleding aan. 
 Worden op Groepswonen of Wonen met Zorg een of meer bewoners 

ziek dan mogen ze hun kamer niet af. 
 Dit zelfde geldt voor het logement. Tevens zal daar dan een opname 

stop van 14 dagen ingesteld worden. 
 

Wat gebeurt er al er een bewoner ziek wordt: 
 Gebeurt het in de flat, dan wordt de bewoner in isolatie verzorgd 

door medewerkers met beschermende kleding aan tot ze 48 uur 
klachten vrij zijn. 

 Gebeurt het op een groep Wonen met Zorg of groepswonen, dan 

wordt de bewoner in isolatie op zijn kamer verzorgd door 
medewerkers met beschermende kleding aan tot ze 48 uur klachten 

vrij zijn. Zij er meerdere mensen op een groep ziek dan wordt dan 
gaat die groep dicht tot de laatste 48 uur klachtenvrij is. Bewoners 

worden in die tijd verzorgd door medewerkers met beschermende 
kleding aan. 

 Wordt er iemand op het logement ziek dan wordt de bewoner in 
isolatie verzorgd door medewerkers met beschermende kleding aan 

tot ze 48 uur kolachten vrij zijn. 
 

Wat gebeurt er als een bewoner naar het ziekenhuis is geweest 
voor een niet corona gerelateerde klacht. 

 Als een bewoner thuis komt vragen we hem/haar om 14 dagen op 
hun appartement te blijven en wij monitoren op mogelijke corona 

gerelateerde klachten.  

 
We hopen van harte dat het bij deze ene melding blijft, maar zeker weten 

doen we het nooit. Vandaar deze wat uitgebreide toelichting. 
 

Als u nog vragen heeft, dan horen we dit graag. 
 

I.W.M. Vriens 
bestuurder 

 
 
 


