
Amersfoort 22 januari 2021                         
 

 

Update stand van zaken het Coronavirus  
 

Geachte bewoners, familieleden en contactpersonen van de bewoners in de 

Koperhorst. 
  

Avondklok 
Vanaf zaterdag 23 januari heeft het kabinet een avondklok ingesteld. 

Tussen 21.00 uur en 4.30  uur mag er niemand, onnodig over straat. 
Mochten er calamiteiten zijn bv. dat uw vader of moeder ineens ernstig ziek 

is of terminaal is dan kan u daar ontheffing voor krijgen. U dienst daar een 
eigen verklaring voor in te vullen. 

Deze is te vinden op www.rijksoverheid.nl/avondklok  
Medewerkers die avond- en nachtdiensten draaien hebben een 

werkgeversverklaring ontvangen en kunnen zo, samen met de eigen 
verklaring aantonen dat ze op weg zijn naar of van hun werk. 

 

Bezoek 
Een tweede maatregel die het kabinet genomen heeft is dat er per dag maar 

één persoon per dag op bezoek mag komen. Dit was hier al zo dus 
verandert er niets binnen de Koperhorst. 

Ook hier geldt dat bij calamiteiten, ernstige ziekte of andere zaken waar het 
gewenst is dat er vaker bezoek komt wij een uitzondering kunnen maken. 

Dit kan alleen in overleg met de coördinerend verpleegkundige ( voor velen 
de 313). Zij bespreken dit en de afspraken worden vastgelegd in het 

zorgdossier van de betrokken bewoner. 
  

De bewoners die in quarantaine verblijven mogen ook 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. 

 

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. 

http://www.rijksoverheid.nl/avondklok


 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. 
 

Vaccinatie bewoners en medewerkers 
Tijdens de persconferentie op 12 januari werd er verteld dat vanaf 18 

januari er een start gemaakt wordt met het vaccineren van bewoners in 
enkele verpleeghuizen. Voor ons geldt dat vanaf 25 januari in 3 plaatsen 

van het land er een start gemaakt wordt met het vaccineren van bewoners 
in organisaties zoals de Koperhorst. Er wordt gevaccineerd met het Moderna 

vaccin. Wanneer de regio Eemland aan de beurt is, is nog niet bekend. Dit 
is met name afhankelijk van de beschikbaarheid van het vaccin. Wij zijn 

met de huisartsen afspraken aan het maken om de vaccinatie voor u als 
bewoner zo goed mogelijk te regelen. 

Komende week ontvangt u een brief waarin er toestemming gevraagd wordt 

of u zich wil laten vaccineren. Tevens ontvangt u dan informatie hoe alles 
in zijn werk gaat en ook informatie over het vaccin. Wij mogen u alleen 

maar vaccineren als we van een bewoner of zijn vertegenwoordiger 
toestemming hebben. Begin volgende week verwachtten wij dat de brieven 

voor toestemming en met meer informatie verzonden kunnen worden. 
 

De medewerkers hebben twee weken geleden de brief ontvangen dat zij, 
als ze dat willen, zich kunnen laten vaccineren. Velen hebben een afspraak 

gemaakt en daarvan zijn er ook al een aantal van gevaccineerd. Ook hier 
geldt dat je er zelf voor kiest om wel of niet gevaccineerd te worden. 

 
Stand van zaken afdelingen:   

Citroen- Parelmoer en IJsvogelvlinder ( Groepswonen 2de etage) 

Alle 3 de groepen zijn op dit moment in quarantaine. Doordat er vorige 
week nog een bewoner positief getest is, is de quarantaine periode tot zeker 

29 januari opgerekt. Er zijn nu 7 bewoners positief getest op corona op de 
groepen Parelmoer en Citroenvlinder.  

 
Kopervlinder ( groepswonen 4) 

Deze groep is sinds vandaag uit quarantaine.  

 
Paarse Vlinder ( groepswonen 5) 

Deze groep is als geheel preventief in quarantaine aangezien een 
medeweker daar positief getest is. Woensdag 27 januari na de tweede 

testronde wordt er beslist of ook deze groep uit quarantaine kan.  
 

 
 

 



Smaragdvlinder (Groepswonen 6)  
Deze groep is als geheel preventief in quarantaine aangezien een 

medeweker daar positief getest is. Maandag 25 januari wordt er beslist of 

ook deze groep uit quarantaine kan.  
 

De Koperwiek 
De preventieve quarantaine is opgeheven voor de bewoners die thuis zaten. 

 
Flat 

In de flat zijn de 6 bewoners die preventief in quarantaine waren er weer 
uit.  

Wel zijn er 8 nieuwe bewoners preventief in quarantaine aangezien een 
positief getest medewerker daar gewerkt heeft. 23 januari is de eerste 

testronde en 28 januari de tweede.  
 

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 


