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Corona opschaling algemeen 

Wij zien dat om ons heen het aantal corona besmettingen weer aan het toenemen 

zijn. Voor ons betekent dit dat we extra alert zijn bij mensen met 

verkoudheidsklachten. Zowel de bewoners als de medewerkers die 

verkoudheidsklachten hebben worden zo spoedig mogelijk getest. Vanaf het begin 

van de verkoudheid tot aan de uitslag van de test worden de bewoners verzorgd 

met beschermende kleding en verzocht om niet het appartement af te gaan. 

Als medewerkers worden getest, mogen zij niet werken totdat de uitslag bekend 

is. Is de testuitslag negatief dan worden de maatregelen weer opgeheven. 

Bewoners worden dan nog wel extra gecontroleerd en begeleidt tot men geheel 

klachten vrij is. Met de medewerkers wordt gekeken hoe ernstig de verkoudheid 

is. Dan is het of thuis uitzieken of, bij lichte verkoudheidsklachten werken met een 

mondkapje tijdens de verzorging van de bewoners tot ze niet meer verkouden zijn. 

Ook aan bewoners, die verkouden zijn,  wordt gevraagd om tijdens de dagelijkse 

zorg een mondkapje te dragen. 

Corona opschaling bezoek 

Het aantal corona besmettingen neemt ook hier in de regio hard toe. Het advies 

van de GGD is om de richtlijnen voor bezoek aan te scherpen en alleen nog met 

mondkapjes toe te laten. Dit ter bescherming van onze bewoners. Wij nemen dit 

advies ter harte. Vanaf zaterdag zullen alle bezoekers binnen de Koperhorst 

mondkapjes dienen te dragen. Bij de intekenlijst liggen ze voor u klaar. Daarnaast 

willen we u vragen om de 1,5 meter afstand tot elkaar zoveel als mogelijk te 

respecteren. 

Op dit moment mogen bewoners van Groepswonen en Wonen met Intensieve Zorg 

samen met maximaal 2 familieleden in het café een kop koffie of thee drinken.  

Voor de bewoners van Groepswonen blijft dit zo, mits het bezoek het mondkapje 

draagt. Voor de bewoners van Wonen met Intensieve Zorg en de bewoners die 

flats wonen is het niet meer toegestaan om in het café te komen. Die mogen alleen 

bezoek ontvangen op het appartement. 

Gaat u met een bewoner naar buiten, laat hen dan een mondkapje dragen, zeker 

als u naar een plek gaat waar u meerdere mensen tegen komt.  

Samengevat: Voor de bezoekers geldt vanaf 25 september: 
 Binnen  de Koperhorst is het dragen van een mondkapje verplicht 

 Bent u verkouden en niet getest: kom niet op bezoek. 
 Bent u verkouden en wel getest en is daar uitgekomen dat u geen corona 

heeft dan mag u wel op bezoek komen met een mondkapje.  
 Beperk het aantal bezoekers per keer. 
 Neem zo min mogelijk kinderen van schoolgaande leeftijd mee. Zeker niet 

als ze verkouden zijn. 
 Blijf als bezoeker zoveel mogelijk op het appartement van de bewoner ga 

niet door het huis wandelen als dit niet noodzakelijk is. 



 Neemt u, uw vader of moeder mee buiten de Koperhorst, laat ze in ieder 

geval een mondkapje dragen in de auto en op straat. 
 Houdt de richtlijnen van het RIVM in acht , zorg voor de 1.5 meter afstand 

en als u de Koperhorst binnen komt desinfecteer uw handen en registreer 
u! 

 Bent u, of iemand uit uw gezin op vakantie geweest in een oranje of rood 

land, blijf 10 dagen thuis en kom hier niet op bezoek! 
 

Corona opschaling medewerkers 

Ook met de medewerkers zijn er strengere afspraken gemaakt en worden nu 

dagelijks meerdere medewerkers getest. 

Volgens de uitgangspunten van het RIVM is er intern besloten het volgende beleid 

te volgen: 

1. Zodra een medewerker maar enigszins verkoudheidsklachten heeft of zich 
niet zeker voelt meldt hij / zij dit bij de coördinerend verpleegkundige en 

wordt getest 
2. Negatief geteste medewerker, met milde verkoudheidsklachten: werken 

met mondkapje tijdens contact met bewoners of collega’s waarbij 1.5 meter 
niet haalbaar is.  

3. Negatief geteste medewerkers, met flinke verkoudheidsklachten: blijven 

thuis tot klachten vrij. (48 uur in overleg met de coördinerend 
verpleegkundige) 

4. Medewerker met een verkouden kind die naar de basisschool gaat, komen 
werken met mondkapje op tijdens contact met bewoners of collega’s  
waarbij 1.5 meter niet haalbaar is. 

5. Medewerker met verkouden kind of andere overige inwonende huisgenoten 
die naar de middelbare school blijft thuis tot de COVID-19 test uitslag 

bekend is. 
 
Deze werkwijze is zolang we binnen de Koperhorst geen bewoners met corona 

hebben. Zodra zich dit wel voordoet zullen we opnieuw ons beleid bepalen en 
aanpassen. 

 
Cliëntenraadpleging 
We hebben besloten om de cliëntenraadpleging vanwege de toename van de 

coronadreiging voorlopig op te schortten.  
De groepsgesprekken met de bewoners die wonen op een afdeling van wonen met 

zorg of in de flat wonen hebben reeds plaatsgevonden. 
De gesprekken met de bewoners van groepswonen worden tijdelijk opgeschort. 

Wanneer ze wel gaan plaatsvinden weten we nog niet. Mogelijk pas begin 2021. 
 
  

I.W.M. Vriens, bestuurder  


