Amersfoort 14 januari 2021
Update stand van zaken het Coronavirus
Geachte bewoners, familieleden en contactpersonen van de
bewoners in de Koperhorst,
Graag breng ik u op de hoogte van de huidige stand van zaken:
Na twee weken geen bewoners met corona te hebben gehad zijn er nu toch
besmettingen in huis. We hebben we in een korte tijd direct beperkende
veiligheidsmaatregelen genomen.
Er zijn een aantal bewoners en / of groepen van bewoners in quarantaine
geplaatst. Concreet betekent dit dat men verzocht wordt om zoveel als
mogelijk in het appartement te blijven en niet van de groep af te gaan bij
groepswonen. De bewoners die in quarantaine zijn worden bij de dagelijkse
persoonlijke zorg door de medewerkers geholpen in volledig beschermde
kleding. Bezoek bij deze groep bewoners is, volgens de geldende regeling
van het gehele huis mogelijk, echter in beschermende kleding , deze wordt
beschikbaar gesteld. Als u op de afdeling komt kunt u zich melden, zodat u
daarna in beschermde kleding bij uw vader, moeder of familielid op bezoek
kan.
Gaat u op bezoek bij een bewoner in de flat die in quarantaine is, wilt u dat
dan melden bij de receptie? Zij brengen u in contact met de
zorgmedewerker van dienst om u voor het appartement te voorzien van
beschermende kleding.
Op het moment dat er corona geconstateerd wordt bij een bewoner of
medewerker, ( ‘een bron’) dan gaat binnen de Koperhorst het test protocol
in werking. Dit houdt in, dat we testen, conform richtlijnen RIVM/GGD en
op basis van besmettelijke periode en directe, nauwe contacten. Deze
personen worden getest of worden verzocht zich te laten testen 5 dagen na
‘broncontact’ (van iemand met corona). Vanuit die eerste groep is het
afhankelijk van de uitslag, dat we meerdere medewerkers en bewoners
testen. Alle geteste bewoners en betreffende medewerkers worden na 10
dagen nog een keer getest. Komen uit die testmomenten geen positieve
testresultaten en knappen de bewoners met corona op en hebben geen
klachten meer dan kan na 10 tot 14 dagen de quarantaine opgeheven
worden. Worden er wel weer nieuwe besmettingen gevonden dan verlengen
we de quarantaine periode. Medewerkers die positief testen blijven in ieder
geval 10 dagen thuis in quarantaine en mogen daarna weer komen werken
als ze minimaal 2 dagen klachtenvrij zijn.

Huidige Stand van zaken
Citroen- Parelmoer en IJsvogelvlinder ( Groepswonen 2de etage)
Alle 3 de groepen zijn op dit moment in quarantaine. Er zijn 4 bewoners
positief getest op corona op de groepen Parelmoer en Citroenvlinder. Zij
verblijven alle 4 op hun appartement. 13 januari is de eerste testronde
geweest, waarbij 4 medewerkers positief testen, alle zonder specifieke
klachten. Ook zijn overige bewoners getest en i.vm. de besmettingen van
de medewerkers ook alle bewoners van de Ijsvogelvlinder, deze uitslagen
volgen uiterlijk 15 januari. 18 januari wordt er nogmaals getest. We houden
directe medewerkers en familie op de hoogte.
Kopervlinder ( groepswonen 4)
Deze groep is als geheel preventief in quarantaine aangezien een positief
geteste medewerker daar gewerkt heeft. 16 januari is de eerste testronde.
Smaragdvlinder (Groepswonen 6)
Deze groep is als geheel preventief in quarantaine aangezien een
medeweker daar positief getest is. 17 januari is de eerste testronde.
De Koperwiek
Op de Koperwiek is een wijkbewoner/deelnemer positief getest. De
bewoners waar hij het meeste mee optrok zijn thuis, preventief in
quarantaine. Alle deelnemers van de Koperwiek en de medewerkers worden
16 januari getest in de eerste testronde.
Flat
In de flat zijn 6 bewoners preventief in quarantaine aangezien een positief
getest medewerker daar gewerkt heeft. 17 januari is de eerste testronde.
Bezoek
De bewoners die in quarantaine verblijven mogen bezoek ontvangen. Als
bezoeker zult u, net als wij, in volledig beschermde kleding het bezoek
afleggen. Meldt u bij de afdeling voor beschermde kleding of bij de receptie
als u in de flat bij een bewoner op bezoek gaat.
Vaccinatie bewoners
Tijdens de persconferentie op 12 januari werd er verteld dat vanaf 18
januari er een start gemaakt wordt met het vaccineren van bewoners. Voor
ons geldt dat we vanaf 25 januari in aanmerking kunnen komen om te gaan
vaccineren. Natuurlijk kan niet overal tegelijk gevaccineerd worden en zijn
we landelijk afhankelijk van de beschikbaarheid van het vaccin. Wij zijn in
overleg met de huisartsen om te bespreken hoe we dit zo goed mogelijk
kunnen doen. Voordat wij een bewoner mogen vaccineren moet er eerst
door de bewoner zelf of zijn vertegenwoordiger toestemming gegeven
worden. Begin volgende week verwachtten wij u hier verder over te kunnen
informeren.

Algemene bezoekersrichtlijnen:
Gelden voor de gehele Koperhorst zolang de landelijke Lock down
van kracht is.
Dagelijks mag er één bezoeker op bezoek komen. Ook kinderen gelden als
bezoek en mogen niet als tweede mee naar binnen. Als bezoeker houdt u
zich aan de – reeds voor u bekende – richtlijnen:
 Bezoekers zijn verplicht om zich te registreren, klachtenvrij te zijn,
handen te desinfecteren en een mondkapje te dragen.
 U mag de bewoner waar u op bezoek bent mee naar buiten nemen.
Laat hen dan een mondkapje dragen. Ga geen boodschappen met hen
doen.
 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.
 Blijf als bezoeker op het appartement van de bewoner ga niet door
het huis wandelen.
 Houdt de richtlijnen van het RIVM in acht , zorg voor de 1.5 meter
afstand.
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!
Algemene Informatie afdelingen:
Groepswonen en Wonen met Zorg en het logement







Aan deze bewoners worden
activiteiten op de afdelingen
aangeboden.
Men kan, als dat gewenst is en men niet positief getest is,
gezamenlijk in de huiskamer de maaltijd gebruiken.
Het is niet toegestaan om beneden koffie te drinken.
U mag alleen bezoek in uw appartement ontvangen.
U mag één bezoeker per dag ontvangen.
Bewoners behouden de vrijheid om zelfstandig in en uit de Koperhorst
te gaan. Draag dan wel een mondkapje.

De flats




De groepsactiviteiten worden stil gelegd tot en met 10 februari.
U mag wel in het café koffie en thee drinken. Maximaal 4 aan een
tafel en max. 8 tafels en vol is vol.
U heeft de vrijheid om in en uit de Koperhorst te gaan en draag als
u naar buiten gaat en in winkels/supermarkt een mondkapje.




U mag één bezoeker per dag ontvangen.
Er mag geen koffie gedronken worden met bezoek in het café.

Medewerkers







Alle medewerkers dragen een mondkapjes. Uitzondering:
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 en wordt getest.
Bij bewoners met corona en op afdelingen waar bewoners in
preventieve quarantaine zijn wordt gewerkt in volledig beschermde
kleding.

Vrijwilligers


Zolang bezoek nog welkom is zijn de vrijwilligers ook welkom.

We zijn ons heel bewust dat een afdeling in quarantaine belastend is voor
iedereen. Toch is het noodzakelijk om verdere verspreiding te voorkomen.
Veel sterkte!
Heeft u nog vragen? Schroom niet om de Koperhorst te bellen en te vragen
naar de coördinerend verpleegkundigen op toestel 313.
I.W.M. Vriens, Bestuurder

