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Voorwoord
Vaccinatie bewoners
Vandaag is ons meegedeeld dat de bewoners van de
Koperhorst in week 8,dat is van 22 t/m 28 februari
gevaccineerd kunnen worden.
Dit geldt in ieder geval voor alle bewoners met een WLZ
indicatie.
Halverwege volgende week horen we of de bewoners zonder
WLZ indicatie gelijktijdig mee gevaccineerd kunnen worden.
Wij doen ons best om dat voor elkaar te krijgen,
maar zijn nog in overleg met de huisartsenpost.
Zij verdelen de vaccins. Ik heb een goede hoop dat dit gaat
lukken.
Alle bewoners en contactpersonen hebben reeds een brief
ontvangen over het vaccineren met Moderna en een
toestemmingsformulier. We hebben van bijna iedereen het
toestemmeningsformulier terug. Dank daarvoor.

Echter, het RIVM heeft besloten dat in deze regio niet met het
Moderna vaccin gevaccineerd wordt,maar met BioNTech/Pfizer.
Dit betekent dat u opnieuw toestemming dient te geven om u
te laten vaccineren met dit vaccin.
Begin volgende week ontvangt u daarom allen een nieuw
toestemmingsformulier voor het BioNTech/Pfizer vaccin
met het verzoek dit zo spoedig mogelijk bij de receptie in te
leveren.
We gaan er vanuit dat we in 1 dag alle bewoners in de
Koperhorst kunnen vaccineren. Dit gebeurt onder leiding van
een huisarts. De apotheek komt helpen om de spuiten
allemaal vakkundig klaar te maken.
Zodra de dag van vaccineren bekend is laten we het u weten!
Wij zijn er klaar voor. U ook?
Bezoek
Ik wil u erop wijzen dat nog steeds de regel geldt dat er per
dag, per bewoner, maar één persoon op bezoek mag komen.
We zien dat hier niet altijd gevolg aan wordt gegeven.
Onze vraag is, wilt u zich daar echt aan houden?
Natuurlijk kunnen er, in overleg, bij calamiteiten, ernstige
ziekte of andere zaken waar het gewenst is dat er vaker
bezoek komt, een uitzondering gemaakt worden.
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.
•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 enga
niet door het huis wandelen.
•Houdt de richtlijnen van het RIVM in acht , zorg voor de 1.5
meter afstand.
Stand van zaken afdelingen:
Paarse Vlinder ( groepswonen 5)
Deze groep is als geheel in quarantaine aangezien twee
bewoners en 1 medeweker daar positief getest zijn.
Op 16 februari is de tweede testronde voor de bewoners
waarna er beslist wordt of, en wanneer de groep uit
quarantaine kan.
Flat
In de flat is er nog een bewoner die positief getest is op
corona.
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

Winter in Nederland
En toen was het winter. Het landschap zag er prachtig uit
met de witte sneeuw. Kinderen rijden op hun slee,
of beter gezegd, zij laten zich rijden. Het levert mooie
plaatjes op en toont een lach op ons gezicht.
Even geen Corona, het is een welkome afleiding.
Misschien heeft u ook wel gelezen dat steeds meer
Nederlanders doen aan ijszwemmen, of in zwemkleding
de sneeuw trotseren. In de Koperhorst woont meneer
Wiggeman, en ook hij trotseert graag de kou.
Op onderstaande foto ziet u hem in zwembroek naast
zijn fiets , nadat hij in de sneeuw is geweest.
Met zijn toestemming plaats ik deze foto.

Meneer Wiggeman trotseerde de kou

’s Heerenloo laat ons niet vallen
Naast sneeuwpret veroorzaakt de sneeuw ook gladheid
en overlast. Voorzichtigheid is geboden om niet te
vallen. Aan onze collega’s van ’s Heerenloo zal het
niet liggen. Zij werkten hard om het terrein sneeuwvrij
te krijgen.

Valentijnsdag
Zowel beneden als op de afdelingen is er aandacht
voor Valentijnsdag. Er hangen vrolijke versieringen en
hartjes. En er zijn zelfs geheime kaarten verstuurd.
Elke bewoner inmiddels een klein knutselpakketje ontvangen.

Trots op …………
We kunnen toch wel zeggen dat wij plaatsvervangend
trots zijn op meneer van Hamersveld. Hij heeft in het
verleden veel geschaatst. En zelfs de Elfstedentocht heeft
meneer twee keer uitgereden.
In de bijblijver van januari staat zijn volledige verhaal.
Maar een mooie foto in de sneeuw konden we niet nalaten
om te plaatsen. Op de foto draagt dhr. van Hamersveld
het originele elfstedenkruisje en poseert hij met de schaatsen
waarmee hij de tocht der tochten heeft uitgereden.

ZorgkaartNederland
ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de
Nederlandse gezondheidszorg.
De website biedt informatie om te kunnen kiezen voor een
zorgverlener die het beste past bij uw wensen.
Voor ons als organisatie is dit een meetinstrument
waarbij we inzicht krijgen wat volgens de bewoners en hun
naasten goed gaat, en wat verbeterd zou kunnen worden.
U zou ons helpen als u , uw mening zou willen plaatsen.
Juist nu in deze tijd is dat van belang.
Dat kunt u doen door op deze link te klikken, en de
verdere instructies te volgen.
Het kost slechts vijf minuten van uw tijd. Alvast bedankt voor
de moeite.

