Amersfoort 12 februari 2021
Update stand van zaken het Coronavirus
Geachte bewoners, familieleden en contactpersonen van de bewoners in de
Koperhorst.
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 en 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 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 ga 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. 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

