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Cohortafdeling 2de etage woon/zorggedeelte

20 oktober hebben we u laten weten dat de groepen Citroen,
Parelmoer en Ijsvogelvlinder naar aanleiding van een positief
geteste medewerker in quarantaine gingen. Van de daarbij horende
maatregelen hebben wij u in hetzelfde bericht op de hoogte
gebracht.
We zijn nu drie dagen verder. Alle bewoners van de 2 groepen zijn
getest. Twee bewoners blijken positief te zijn. Hun klachten zijn
minimaal. Alle medewerkers zijn ook getest. Tot op heden allemaal
negatief.
Omdat er twee positief geteste bewoners zijn hebben we
besloten om van de groepen Citroen en Parelmoervlinder een
cohortafdeling te maken.
Concreet betekent dit het volgende:







De quarantaineperiode is opgerekt t/m 3 november.
2 november worden de bewoners en medewerkers weer
getest.
Er werkt tijdens deze periode een vast team medewerkers.
Alle medewerkers dragen volledig beschermde kleding de
de gehele dienst.
De bewoners wordt gevraagd, daar waar mogelijk, zoveel
Als mogelijk op hun appartement te blijven.
Bezoek is gedurende deze periode niet toegestaan, tenzij
de situatie van de bewoner erom vraagt.

Voor de Ijsvogelvlinder blijven de maatregelen van kracht die we 20
oktober gecommuniceerd hebben:




Gedurende de quarantaine tijd van de beide andere groepen
mag er 1 keer per dag 1 vaste bezoeker komen en de
bewoners blijven zoveel als mogelijk op de afdeling.
Voor het bezoek van de Ijsvogelvlinder is via de
Koperwiek-lift een speciale én enige route uitgezet om daar
te komen. Loop in 1 keer door en vermijd contact onderweg.
Om een compleet beeld te krijgen zullen de bewoners van
de Ijsvogelvlinder dit weekend ook worden getest.

Situatie in de flat
In de flat is een huishoudelijk medewerker positief getest.
Zij heeft voordat ze ziek is geworden, bij 3 bewoners gewerkt.
Zij zijn ingelicht en gaan tot 31 oktober in quarantaine.
30 oktober zal men getest worden, tenzij er eerder klachten
Ontwikkelen. Bij een negatieve uitslag eindigt voor hen deze
quarantaine periode.

Richtlijnen voor de rest van de Koperhorst






Alle medewerkers dragen tijdens het werk een mondkapje.
Medewerkers waarbij het mogelijk is om thuis te werken
werken thuis.
Bewoners uit de flat kunnen als zij dit willen koffie en thee
drinken in de ontmoetingsruimte. De zaal is daarop ingericht.
Er wordt niet gezamenlijk gegeten.
Activiteiten worden alleen in kleine groepjes aangeboden.

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 uitslag bekend is. Is de testuitslag negatief dan worden de
maatregelen opgeheven. Bewoners worden dan nog wel extra
gecontroleerd en begeleidt tot men geheel klachtenvrij is.

Richtlijnen bezoek voor de rest van de Koperhorst
Iedereen binnen de Koperhorst draagt een mondkapje of
werkt achter een scherm. Daarnaast willen we u vragen om
de 1,5 meter afstand tot elkaar in acht te nemen.


Bezoekers zijn verplicht om zich te registreren,
klachtenvrij te zijn, handen te desinfecteren en een
mondkapje te dragen. Bent u het mondkapje vergeten?
Bij de intekenlijst liggen ze voor u klaar.
 Er mag maar 1 bezoeker per bezoek naar een bewoner.
 U mag de bewoner die u bezoekt mee naar buiten nemen,
met het dringend advies om hen een mondkapje te laten
dragen.
 Bent u of uw huisgenoot 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.
 Blijf als bezoeker op het appartement van de bewoner en ga
Niet door het huis wandelen als dit niet noodzakelijk is.
 Houdt de richtlijnen van het RIVM aan, zorg voor 1.5
Meter afstand.
 Bent u, of iemand uit uw gezin op vakantie geweest in
een oranje of rood land, blijf dan 10 dagen thuis en kom hier
niet op bezoek.
Het is vervelend dat we verscherpte maatregelen moeten nemen,
maar als we met elkaar de schouders eronder zetten kunnen we
het binnen de Koperhorst, leefbaar, veilig en gezellig houden.

I.W.M. Vriens, bestuurder

Rollende bingo

Juist in deze tijd proberen we te kijken naar wat nog wel
mogelijk is, in plaats van wat niet mogelijk is.
De bingo is een activiteit wat bijna iedereen leuk vindt.
Al gaat het maar om een klein prijsje, als je nog maar 1 cijfer
nodig hebt voordat je bingo hebt, wordt iedereen fanatiek.
En dan maakt het niet uit of je 4 bent, of 84.
Afgelopen week gingen we naar alle afdelingen wonen met
intensieve zorg, met de rollende bingo.
Gewapend met een kar vol prijzen, muziek en een op rollerskates
rijdende bingodraaister, werden al deze afdelingen bezocht.
Het werd een vrolijke ochtend met blije gezichten.
Onderstaand kunt u een sfeerimpressie zien.

Griepprik

De griepprikken zijn weer gegeven.
Onder leiding van onze eigen instructeur en onze medewerkers
is dit weer vlotjes verlopen.

Waardeert u onze zorg?
Geef uw mening op www.zorgkaartnederland.nl

Departement Eemland deelt waarderingsprijzen uit

OP DONDERDAG 15 OKTOBER JL. MOCHT IRENE VRIENS,
BESTUURDER VAN DE KOPERHORST
DE “PRIJS VAN DE MAATSCHAPPIJ” 2020 IN ONTVANGST NEMEN.
De prijs van de Maatschappij is bestemd voor een persoon die
op een bijzondere wijze maatschappelijk actief is, initiatieven
neemt, bruggen slaat tussen partijen, de regio op de kaart zet
en een voortrekker is op MVO gebied.
Irene Vriens is al 45 jaar werkzaam in de ouderenzorg.
Eén van haar uitspraken is:
Je bent niet de baas om de baas te willen zijn.
Ze wil er zijn voor (sociaal) kwetsbare ouderen die niet veel
geld te besteden hebben. Daarnaast heeft ze aandacht voor
welbevinden en welzijn, en wordt zij door haar medewerkers
gezien als een boegbeeld, een rots in de branding en iemand
met een tomeloze inzet.
Zij ging o.a. een mooie samenwerking aan met MBO Amersfoort
om samen jonge mensen op te leiden. Niet alleen op niveau 3 en 4,
maar ook op niveau 2. Dit project is uitgemond in wat nu heet het
“Onderwijsbedrijf De Koperhorst”.
Ze deed dit niet alleen om het personeelstekort te beperken, maar
ook vanuit een intrinsieke motivatie om ook jongeren op een wat
lager opleidingsniveau een kans te geven.
En dat werkt.
De coronatijd is een heftige tijd voor de organisatie maar ook in
deze moeilijke periode heeft Irene Vriens veel oog voor de
bewoners en medewerkers waarbij ze zich steeds afvraagt
wat menselijk en wenselijk is.

Irene Vriens is actief binnen Utrecht Zorg en maatschappelijk
betrokken o.a. in allerlei kerkelijke functies en heeft daarin
de fusie van de parochie “Onze Lieve Vrouw “ van Amersfoort
geleid.
Op onderstaand filmpje kunt u de uitreiking zien.
uitreiking "Prijs van de Maatschappij"

Koperhorst op social media
Als trouwe lezer van de nieuwsbrief weet u dat we regelmatig
leuke foto’s plaatsen van activiteiten wat zich binnen de
Koperhorst afspeelt. De Koperhorst heeft naast de bekende
kanalen ook een u tube kanaal. Deze kunt u bekijken via
onderstaande link.
u tube kanaal koperhorst
Onderaan de website van de Koperhorst staan icoontjes van alle
social media waardoor u door hierop te klikken op de gewenste
kanalen komt.

Time slips

Timeslips is een creatieve manier om in een groepje of individueel
samen met mensen met een dementie het gesprek aan te gaan.
Aan de hand van een foto of een afbeelding worden de deelnemers
uitgedaagd om te vertellen wat ze daar in zien. Niets is goed of
fout. En met elkaar maken we er dan een verhaal van.
Afgelopen week heeft de welzijnsmedewerker dit gedaan op
de IJsvogelvlinder. Iedereen beleefde er veel plezier aan.

De afbeeldingen van Marius van Dokkum zijn geliefd.

Marius van Dokkum

