
      Amersfoort, 10-6-2020 

 

Geachte bewoner, familie en mantelzorgers, 

De eerste fase van het weer op bezoek kunnen komen is, tot op heden, 

goed verlopen. We hebben geen bewoners of medewerkers met corona. 

Daarom gaan we vanaf 15 juni de bezoekersregeling stap voor stap 

versoepelen. Onderstaand kunt de eerste stap lezen. Deze richtlijnen zijn 

voor twee weken. Als het allemaal goed blijft gaan zullen we over twee 

weken de volgende versoepeling bekent maken. 

Wat wordt er anders: 

 Vanaf 15 juni mogen er verschillende mensen op bezoek komen, 

echter nog geen schoolgaande ( klein) kinderen 

 U hoeft geen afspraak meer te maken 

 Er zijn geen vaste bezoektijden 

Wat blijft de komende twee weken hetzelfde:   

 Er mag 2 maal per week 1 bezoeker per keer komen  

 De bezoekplaats, in het appartement, blijft hetzelfde 

 Het bezoek moet zich bij binnenkomst registreren waarbij u door uw 

handtekening te zetten verklaart dat u gezond bent / geen klachten 

heeft die mogelijk op corona kunnen duiden. 

Ik vraag u wel om hier zorgvuldig mee om te gaan. We leven hier 

samen met veel kwetsbare ouderen.  

 Houdt minimaal 1.5 meter afstand van elkaar.  

 Bezoek ontvangen in uw flat is nog wel beperkt omdat we 

gezamenlijk een voordeur delen. 

 Dokters en ziekenhuisbezoek poliklinisch is geen probleem wel 

melden bij 313. 

 Houdt de richtlijnen van het RIVM aan. 

Heeft u verkoudheidsklachten blijf dan thuis en meldt het bij de 

verpleegkundigen. 

We hopen met elkaar dat, ondanks alle versoepelingen en we nu buiten 

naar binnen gaan halen, we corona vrij blijven. Daarom roep ik u met klem 

op om de richtlijnen goed in acht te houden. 

 

I.W.M. Vriens, bestuurder 

 



Bezoekersprotocol voor de Seniorenwoningen en Zorg- en Service 

woningen ( Paladijnenweg 277 tot en met 501) vanaf 15 juni 

Om veiligheids- en organisatorische redenen wordt het op bezoek komen 

gefaseerd ingevoerd.  

Belangrijk uitgangspunt is dat de keuze van een bewoner om bezoek te 

ontvangen niet op ten koste mag gaan van de veiligheid van een andere 

bewoner of van de medewerkers in de Koperhorst. Het plan is besproken 

met de cliëntenraad en de ondernemingsraad. 

 

De bewoners 

 Indien er een bewoner toch besmet raakt met COVID-19 mag er 

geen bezoek meer plaats vinden bij de betrokken bewoner en 

degene met men in contact is geweest, totdat de klachten over zijn.  

 

De bezoeker  

 U dient u te melden bij de receptie als u komt. 

 Bij de receptie ligt een lijst waarop u uw naam en paraaf zet. Zo 

maakt u zich bij binnenkomst bekent. Hiermee geeft u aan dat u de 

richtlijnen van het RIVM en onze richtlijnen kent en zult navolgen. 

Deze lijst is ook noodzakelijk om, als er toch een bewoner ziek 

wordt we snel en adequaat een contactonderzoek kunnen doen.  

Met het tekenen van de lijst verklaart u ook dat u geen klachten 

heeft die op corona zouden kunnen duiden. 

 Blijft thuis bij (milde) ziekteverschijnselen passend bij corona bij 

zichzelf of diens huisgeno(o)t(en).  

 Houdt zich aan de richtlijnen voor hygiëne van het RIVM en volgt 

deze op. 

 Past handdesinfectie toe bij binnenkomst van de Koperhorst en kan, 

als hij dat wil om een mondkapje vragen.  

 Houdt anderhalve meter afstand van alle zorgprofessionals en 

andere aanwezigen.  

 Komt alleen voor het bezoeken van de bewoner, vragen aan de 

zorgprofessional worden telefonisch of per mail gesteld.  

 Loopt van de ingang rechtstreeks naar het appartement de te 

bezoeken bewoner en verlaat de Koperhorst rechtstreeks na afloop 

van het bezoek. 

 Het is niet mogelijk om gebruik te maken van het restaurant.  


