
Amersfoort 16 november 2020 
 

Update maatregelen binnen de flat aangaande het Coronavirus  
 

Geachte familieleden en contactpersonen van de bewoners in de 
Koperhorst, 

  
Afgelopen vrijdag heb ik u allen een positieve nieuwsbrief gestuurd. 

Het positieve nieuws blijft positief, echter er zijn wel weer nieuwe 
besmettingen bijgekomen, nu in de flats. 

 
In de flat zijn drie medewerkers de afgelopen dagen positief getest op 

corona. Er zijn 4 positief geteste bewoners. Hun klachten zijn wisselend. 
Bij 2 bewoners hebben we vanuit het contactonderzoek kunnen 

concluderen dat hun besmetting mogelijk samenvalt met een positieve 
medewerker. Bij 2 bewoners is dit niet het geval.  

 
Conform de richtlijnen van de overheid en het RIVM hebben we aan alle 

bewoners die het aan ging laten weten dat zij in quarantaine moeten.   

Totaal zijn er nu op 27 adressen bewoners in quarantaine.  
 

Ik besef heel goed dat, zeker voor de bewoners en hun familie die niet 
ziek zijn en die nu – voor een aantal al voor de tweede keer – in 

quarantaine zijn , dat dit zwaar valt en dat u boos, verdrietig en ook wel 
angstig bent. Toch hopen we dat u er vooral begrip voor heeft, dat wij 

deze maatregelen nemen. We willen er alles aan doen om een verdere 
verspreiding te voorkomen. 

 
Voor degene die in quarantaine verblijven en het op prijs stelt, mag er wel 

bezoek komen. Dit gaat altijd in overleg met de verpleegkundigen van de 
313 dienst. Als bezoeker zal u net als wij, in volledig beschermde kleding 

op bezoek kunnen komen. U kan hiervoor de Koperhorst bellen en vragen 
naar de 313. Daar kunnen dan verdere afspraken mee gemaakt worden. 

 

Vanaf Vrijdag 20 november tot en met maandag 23 november wordt 
iedereen die in quarantaine zit en nog niet getest is getest. Bij een 

negatieve uitslag wordt de quarantaine per persoon opgeheven.  
 

Kom niet met verkoudheidsklachten of als u zelf maar even twijfelt 
aan uw gezondheid op bezoek en houdt afstand. Hoe moeilijk dit 

soms ook is! 
 

We spreken van harte de wens uit, dat op deze manier zo min mogelijk 
mensen ziek worden en dat we na 24 november terug kunnen kijken naar 

een moeilijke periode en dat het in de flat weer als van ouds is. Veel 
sterkte! 

 
I.W.M. Vriens, Bestuurder 


