
 

 

 

 

 



 

Update stand van zaken corona 29 september 

Maandag 28 september heeft premier Rutte weer strengere maatregelen 

afgekondigd. De kern van zijn boodschap was dat, als we ons nu niet houden aan 

de anderhalve meter afstand, een hele goede  ( hand )hygiëne en met teveel 

mensen samen in een ruimte zijn, we de corona uitbraak zeker niet zullen kunnen 

keren.  

Dit zijn de beperkingen die afgekondigd zijn en voor ons belangrijk zijn: 

 Binnen mag en groep die samen komt niet groter dan 30 personen zijn. 

 Aan tafel mogen max. 4 personen 

 Reis zo min mogelijk 

 Werk thuis als het kan 

 Draag op plekken waar veel mensen samenkomen een mondkapj 

 

Wij hebben het vanmorgen hier uitgebreid over gehad. We zien dat om ons heen 

in de verpleeghuizen weer steeds meer locaties een of meerdere bewoners met 

corona hebben. Aangezien ons doel is om er alles aan te doen dat de corona hier 

niet binnen komt (wat wij natuurlijk niet kunnen garanderen) zijn onderstaande 

maatregelen genomen. Deze zijn in ieder geval geldig tot en met 22 oktober.  

Bewoners  

 Bewoners van Groepswonen en Wonen met Zorg blijven op hun afdeling. 

Daar worden de activiteiten aangeboden en ook al of niet gezamenlijk de 

maaltijd gebruikt. Het is voor deze groep niet toegestaan om beneden 

koffie te drinken. 

 Vanaf 30 september kan er tussen de middag niet meer in het restaurant 

gegeten worden. 

 De bewoners uit de flat mogen koffie en thee  of een drankje drinken . Dit 

mag alleen nog maar in het restaurant gedeelte en vol is vol.  

 Bewoners behouden de vrijheid om in en uit de Koperhorst te gaan met 

het advies, draag als u naar buiten gaat en in winkels of supermarkt komt 

een mondkapje.  

 De bewoners mogen één bezoeker per keer ontvangen.  

 Er mag geen koffie meer worden gedronken met bezoek in het café of 

restaurant.  

 Nieuwe bewoners worden 10 dagen goed gemonitord op mogelijke 

klachten.  

 
Bezoek  

 Bezoekers zijn verplicht om zich te registreren, klachtenvrij te zijn, handen 

te desinfecteren en een mondkapje te dragen. 

 Er mag maar èèn bezoeker per bezoek bij een bewoner 

 U mag de bewoner waar u op bezoek bent mee naar buiten nemen. 

Dringend advies is om hen een mondkapje te laten dragen. 



 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.  

 Laat zo min mogelijk kinderen van schoolgaande leeftijd op bezoek komen. 
 Blijf als bezoeker op het appartement van de bewoner ga niet door het huis 

wandelen als dit niet noodzakelijk is. 

 Houdt de richtlijnen van het RIVM in acht , zorg voor de 1.5 meter afstand 
 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! 
 

Medewerkers 

 Alle medewerkers dragen een mondkapje. Uitzondering van de receptie 

want die zitten achter een scherm. 

 In plaats van een mondkapje mag er ook een gezichtsmasker/ scherm ( 

doorzichtig) worden gedragen.  

 De medewerkers blijven op de afdelingen  

 Iedereen die thuis kan werken werkt thuis  

 Zodra een medewerker maar enigszins verkoudheidsklachten heeft of zich 

niet zeker voelt meldt hij / zij dit bij de coördinerend verpleegkundige ( 313) 

en wordt dan getest 

Vrijwilligers 

 Zolang bezoek nog welkom is zijn de vrijwilligers ook welkom 

 Alle vrijwilligers dragen een mondkapje 

Koperwiek 

 De Koperwiek blijft gewoon open. Zij hebben een eigen ingang en mengen 

zich niet met de bewoners in huis. 

 

We hopen dat we op deze manier de corana zo lang als mogelijk is buiten de deur 
te kunnen houden. Laten we er met elkaar het beste van maken! 

 
Heeft u vragen? Blijf er niet mee lopen maar stel ze alstublieft! 
 

I.W.M. Vriens, bestuurder  


