
Amersfoort 20 oktober 2020 

 
 

 
Geachte Bewoners en Familie,  

 
 
Maatregelen aangaande het Coronavirus  

 
 

Het was niet de vraag of, maar meer wanneer….. 
 
Helaas moet ik mededelen, dat een medewerker van de Koperhorst werkzaam op 

de Citroenvlinder en Parelmoervlinder ( op de 2de etage) positief getest is op 
corona. Zij is getest naar aanleiding van lichte verkoudheidsklachten die 

afgelopen zondag ontstaan zijn. Zij heeft vrijdagavond 16 oktober voor het laatst 
een avonddienst gewerkt. 
 

Alle familieleden van de bewoners  en haar collega’s zijn persoonlijk 
geïnformeerd. Tot op heden heeft nog geen bewoner of medewerker klachten, 

die te relateren zijn aan corona en wij hopen dat dit zo blijft. Om zorgvuldig te 
zijn en de richtlijnen vanuit de GGD op te volgen nemen wij de volgende – 
preventieve – maatregelen voor de Citroenvlinder en de Parelmoervlinder: 

 
o De groepen Parelmoer – en Citroenvlinder worden gesloten voor bezoek en 

gaan in quarantaine tot en met 25 oktober. Ontwikkelen bewoners 
klachten dan zal de sluiting langer duren, hierover wordt u geïnformeerd. 

o Alle bewoners van de Citroenvlinder en 2 bewoners van de 

Parelmoervlinder worden allen preventief getest, omdat zij direct verzorgd 
zijn door betreffende medewerker. 

o Wordt er een bewoner positief getest dan start vanaf die datum een 
nieuwe quarantaine tijd van 10 dagen en worden overige bewoners 

eveneens preventief getest. 
o Indien alle bewoners negatief getest worden mag er, na uitslag van de 

test, 1 vaste bezoeker 1 maal per dag op bezoek komen gedurende de 

rest van de quarantaine tijd. 
o Alle medewerkers werken, zolang de quarantaine tijd duurt in volledig 

beschermde kleding. 
o De medewerkers waar betrokken medewerker nauw heeft samengewerkt 

worden preventief getest. Komt er iemand positief uit de test dan zal die 

thuis blijven en start de quarantainetijd van 10 dagen opnieuw voor beide 
groepen en worden overige medewerkers getest. 

 
o De Ijsvogelvlinder, die op dezelfde etage is wordt niet gesloten. Wel zal 

daar gelden, dat gedurende de quarantaine tijd van de beide andere 

groepen er  1 maal per dag 1 vaste bezoeker mag komen.  
 

o Voor alle drie de groepen op etage twee geldt dat de bewoners tijdens de 
quarantainetijd NIET van de afdeling af mogen. 
 

 



NB: Tevens willen we u vragen om met de lift die in de Koperwiek uitkomt naar 

boven te gaan, en nog liever met de trap welke u vindt in de gang naar de 
Koperwiek.  

 
Voor de overige bewoners in de Koperhorst verandert er niets dan al eerder 
medegedeeld. 

 
Aan iedereen vragen we de coronamaatregelen na te leven: 

 

Bezoeker rest van de organisatie exclusief groepswonen etage 2: 

 U bent verplicht om zich te registreren, klachtenvrij te zijn, handen te 

desinfecteren en een mondkapje te dragen. 

 Er mag maar één bezoeker per bezoekmoment 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. 

 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 

 

Als u nog vragen heeft, dan kan u via de receptie contact opnemen met de 
verpleegkundige toestel 313. 
 

Zodra we meer weten zullen we u verder informeren. 
 

 
I.W.M. Vriens 
bestuurder 

 
 



 

 
 


