
Update Coronamaatregelen 23-okt. 2020 

 
Maatregelen aangaande het Coronavirus  

 
Cohortafdeling 2de etage woon/zorggedeelte 
20 oktober hebben we u laten weten dat de groepen Citroenvlinder, 

Parelmoervlinder 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 3 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 Citroenvlinder en Parelmoervlinder een cohortafdeling te maken. Concreet 

betekent dit het volgende: 

 De quarantaine periode is opgerekt tot en met 3 november  

 2 november worden de bewoners en medewerkers nogmaals getest 

 Er werkt een vast team medewerkers tijdens deze periode 

 Alle medewerkers dragen de hele dienst volledig beschermde kleding 

 De bewoners wordt gevraagd, daar waar mogelijk, zoveel als mogelijk op 

hun appartement te blijven 

 Bezoek gedurende deze periode niet toegestaan, tenzij de situatie van de 

bewoner erom vraagt. 

Voor de Ijsvogelvlinder blijven de maatregelingen 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. 

 Voor de volledigheid worden dit weekeinde de bewoners getest. 

 

Situatie in de flat 

In de flat is een huishoudelijk medewerker positief getest. Zij heeft, voordat ze 

ziek geworden is, en toen nog geen klachten had, 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 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 van groepswonen en wonen met zorg blijven zoveel mogelijk op 

hun afdeling. Passende activiteiten worden daar door het zorgteam 

aangeboden. 



 Bewoners uit de flat kunnen, als zij dit willen ’s morgens en ’s middags koffie 

en thee komen drinken. De zaal is zo ingericht dat de 1.5 meter gehanteerd 

kan worden. 

 Er wordt niet gezamenlijk gegeten 

 Activiteiten voor hen 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 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.  

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 zoveel als 

mogelijk te respecteren. 

 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 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 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.  
 Is uw huisgenoot positief getest: kom niet op bezoek. 

 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! 
 

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  


