
Amersfoort, 21 mei 2021 

 

 

Beste bewoners en andere betrokkenen van de Koperhorst, 

 

Aanleiding 

Gelukkig zijn we bij de Koperhorst wat coronabesmettingen betreft in een rustig 

vaarwater gekomen. Uiteraard blijven we alert. Indien nodig draagt het corona 

team zorg voor het testen van medewerkers en bewoners en worden quarantaine 

maatregelen genomen.  

 

De eerste activiteiten zijn weer opgestart. Het is fijn dat we u weer kunnen zien 

genieten van deelname aan activiteiten. Per 31 mei zetten we na overleg met de 

Cliëntenraad een volgende stap qua versoepelingen. Het gaat vooral om het 

verder opstarten van activiteiten voor onze bewoners. 

  
Versoepelingen vanaf 31 mei 

 
 Verkopen van kleding etc. 

 Kookgroep 

 Nagels lakken  

 Klaverjassen 

 Kerkdiensten (niet zingen), datum nog nader te bepalen 

 Wandelen ‘s Heerenloo 

 Evenementen zoals optredens (waarbij niet gezongen wordt) en EK 

voetbal avonden (uitgangspunt is huidige tafelindeling). 

De regel om 1,5 meter afstand te houden blijft gehandhaafd. Medewerkers 

en vrijwilligers van de Koperhorst dragen nog steeds een mondkapje. 
 

 

Richtlijnen bezoekers blijven vooralsnog gehandhaafd 

Als bezoeker houdt u zich aan de – reeds voor u bekende – richtlijnen:  

 Bezoekers zijn verplicht om zich te registreren en handen te desinfecteren en 

een mondkapje te dragen.  

 De winkel van de Koperhorst en het restaurant zijn nog niet vrijgegeven voor 

bezoek van buitenaf.  

 Indien u klachten heeft en niet getest bent: kom niet op bezoek.  

 Indien u klachten heeft en een negatieve uitslag van een coronatest dan mag 

u wel op bezoek komen.  

 Blijf als bezoeker op het appartement van de bewoner en ga niet in een 

gemeenschappelijke huiskamer zitten. 

 Houd de richtlijnen van het RIVM in acht, zorg voor de 1,5 meter afstand. 



 Natuurlijk kan 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.  

 

Heeft u nog vragen? Schroom niet om de Koperhorst te bellen en te vragen naar 
de coördinerend verpleegkundige (313). 
 

We zijn heel blij dat we deze volgende stappen kunnen zetten en wensen u veel 
plezier toe. 
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