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Vanaf zaterdag de 27 juni gaan we het bezoek weer verder
uitbreiden.
Vanaf zaterdag hoeft er voor het bezoeken van de bewoners
geen afspraak meer gemaakt te worden.
Het bezoek kan vanaf die tijd, samen met een bewoner weer
gebruik maken van de Koperhorst tuin, naast de mogelijkheid
die al er bestond om samen buiten het terrein van de
Koperhorst te gaan wandelen.
Belangrijk is wel om ook buiten de Koperhorst afstand te
houden en ook echt buiten te blijven.
Zo is een mogelijke kans op besmetting het kleinst.
De tuinkaart wordt afgeschaft. Iedereen kan weer zelf zo de
tuin in.
We vragen u wel of u de inrichting van de terrassen van de
Koperhorst in takt wil laten.
Ook hier is over nagedacht en is zo ingericht dat er met
voldoende afstand rekening gehouden kan worden.
De ingang naar de tuin is in de centrale hal.
Het is vanaf 27 juni vrij om te kijken met hoeveel mensen
u op bezoek komt.
Let wel op dat het aantal mensen wat in een appartement van
een bewoner past niet groot is, aangezien u rekening dient te
houden met de 1.5 meter afstand rondom…
Ook de kleinkinderen mogen weer op bezoek komen.
Wij verwachten wel dat u zich blijft houden aan de algemene
richtlijnen van het RIVM als u op bezoek komt dus:
1.5 meter afstand van elkaar.
De hygiëne richtlijnen van het RIVM volgen.
U mag geen verkoudheidsklachten of andere corona
gerelateerde klachten hebben en ze mogen ook niet in uw
huishouden/ omgeving voorkomen.
Daarnaast is het een eis dat iedereen die in huis komt
geregistreerd wordt, dus u dient zich te blijven aanmelden.
Deze eis komt van de GGD.
De reden hiervoor is, dat als er toch corona binnen de
Koperhorst uitbreekt, de GGD direct een goed
contactonderzoek kan doen.

Per 1 juli kunnen de bewoners uit de flat tussen de middag
weer in het restaurant gaan eten.
Het restaurant is zo ingericht dat we ons kunnen houden aan
de 1.5 meter richtlijn. Als dat goed gaat gaan we over enkele
weken kijken of het ook voor de bewoners van Wonen met
Zorg mogelijk is om, voor hen die dit willen, beneden te eten.
Ook wordt er nagedacht op welke wijze we volgende maand
bepaalde activiteiten weer op kunnen gaan pakken ,en of een
deel van de vrijwilligers – die dat ook willen – weer naar de
Koperhorst willen komen.
Voor iedere woonvorm is een apart protocol.
Dit wordt separaat ( mee) gestuurd.
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Bestuurder

Buitenoptreden
Afgelopen zondag, tijdens vaderdag hebben we weer kunnen
genieten van muziek in de tuin. Het trio Grace, Ron en
Mickey speelden de pannen van het dag.
Ook stevige rock en roll werd niet geschuwd.
Er werd meegeklapt, en gezongen. Het was het feest
der herkenning

313
Een paar nieuwsbrieven geleden heb ik u voorgesteld aan
Oege van het 313 team.
Vandaag is het de beurt aan Rick van Veldhuizen.
Ik ontmoet Rick in de ruimte die ten tijde
van Corona is ingericht met alle medische spullen
zoals desinfectiemiddelen, mondkapjes, schorten etc.

Speciale afvalemmers staan klaar
voor gebruik
Rick staat hier bij de voorraad van desinfectiemiddelen

“Vooral in het begin van de Coronacrisis, waren deze
middelen schaars”, aldus Rick. We hebben toen van
verschillende bedrijven ook mondkapjes of
desinfectiemiddelen geschonken gekregen. Inmiddels
is er meer dan genoeg, en zijn we op alles voorbereid.
mocht er iemand besmet verpleegd moeten worden
dan staan de spullen klaar en kan het direct worden
opgehaald. Op de vraag wat zo leuk is aan dit werk
glundert Rick. We zijn zo’n fijn team zegt hij. Ook al
is iemand vrij, we kunnen altijd op elkaar terugvallen.
Nu de maatregelen versoepelen, is het een uitdaging
om naar creatieve oplossingen te zoeken naar wat wel
mogelijk is, in plaats van wat niet mogelijk is.
Mocht u vragen hebben die gerelateerd zijn aan de
Coronacrisis, kan de receptioniste u altijd doorverbinden
met de 313!!

