
Amersfoort 30 maart  2020. 

Update: 
 
Maatregelen aangaande het Coronavirus 
 
Wij zijn tot deze maatregelen over gegaan ter bescherming van onze bewoners en 
medewerkers 

 
 De Koperhorst is sinds 17 maart gesloten voor familie, bezoekers, wijkbewoners en 

andere buitenstaanders. Dit geldt wederkerig: bewoners mogen ook niet meer de 
voordeur uit. Dit geldt voor iedereen die binnen de Koperhorst woont, ook voor de 
bewoners in de flats. De reden is de richtlijn van het RIVM die geldt dat als een 
wooncomplex met zorg DEZELFDE voordeur heeft als het verpleeghuis dan gelden 
de maatregelen voor het gehele complex. Aangezien dit bij de Koperhorst zo is, is de 
deur dus voor iedereen gesloten. Om bewoners toch de gelegenheid te geven om 
naar buiten te gaan is er een afgesloten tuin gerealiseerd waar beperkt gebruik van 
gemaakt kan worden. 

  
 De dagbesteding “de Koperwiek” is gesloten. Deelnemers van de Koperwiek die in 

de flats van de Koperhorst wonen wordt individuele begeleiding aangeboden. 
Deelnemers vanuit de wijk worden regelmatig gebeld. 
 

 Het logement is fysiek afgesloten van de rest van het gebouw. Op deze blijft opname 
mogelijk op verzoek van en in overleg met het ziekenhuis; gasten van het logement 
blijven op de afdeling en kunnen geen gebruik maken van de algemene ruimten of de 
tuin. 
 

 Het restaurant is voor iedereen gesloten. Dus zowel voor de wijkbewoners als ook de 
bewoners uit de Koperhorst. De bewoners die in de woningen van de Koperhorst 
wonen krijgen dagelijks een warme maaltijd bezorgd. Wijkbewoners kunnen een 
maaltijd via de receptie bestellen. 

 

 Met een beperkt aantal vrijwilligers zijn afspraken mee gemaakt. Zij zetten hun 
werkzaamheden voort. Het overgrote deel van de vrijwilligers heeft tijdelijk hun 
werkzaamheden neer gelegd. 

  
 Kerkdiensten en de afspraken bij de kapper en pedicure komen te vervallen. 
  
 Voor alle bewoners en medewerkers binnen de Koperhorst geldt de maatregel om 

anderhalve meter afstand te houden. 
 De bewoners uit de flats kunnen nog gezamenlijk koffie drinken, de zaal is er op 

ingericht dat men voldoende afstand kan houden. 
  
 Zorgmedewerkers verblijven de hele dag op de afdeling. Ook tijdens hun 

lunchpauze.  
 



Tot op heden is er binnen de Koperhorst niemand besmet met het Coronavirus. 
Door ons goed aan de maatregelen te houden hopen wij dit ook zo te houden. 
 
Ondanks de fysieke afstand die we moeten houden, is de verbondenheid met elkaar 
groot. De reacties, bloemen en  kaarten vanuit de buitenwereld zijn hartverwarmend 
en doen de bewoners en medewerkers goed. Binnen de Koperhorst wordt vooral 
gekeken naar wat nog wel kan. Zo wordt er bijvoorbeeld veel geskypet met familie.  
Op onze facebook pagina worden regelmatig foto’s en berichten geplaatst zodat u 
daarvan op de hoogte kunt blijven. 
 
Deze maatregelen blijven van kracht totdat het kabinet ze opheft. 
 
 
 


