
Amersfoort, 23 juni 2021  

 

Beste bewoners en andere betrokkenen van de Koperhorst, 

 

Aanleiding 

We bewegen mee met de versoepelingen die door het kabinet zijn aangekondigd.  

Komende zaterdag 26 juni zijn, na overleg met de Cliëntenraad, de volgende 

richtlijnen van toepassing. 

In deze brief informeer ik u daarover. 

 

Versoepelingen vanaf 26 juni 
 

1,5 meter afstand (belangrijkste vuistregel) 

 De regel om 1,5 meter afstand blijft van groot belang en blijft overal in het 

gebouw van toepassing.  

Handhygiëne  

 Goede handhygiëne blijft van groot belang en blijft in het hele gebouw van 

toepassing. 

Mondneusmaskers 

 We kiezen ervoor, in navolging van andere zorgorganisaties en de 

landelijke richtlijn, het dragen van en mondneusmasker voor medewerkers 

en vrijwilligers niet te verplichten. Degene die ter bescherming van zichzelf 

of de bewoner wel een mondneusmasker wil dragen, staat vrij om dit te 

doen. Dit geldt ook voor bezoek, familie en andere mensen van buitenaf. 

 Tijdens bepaalde zorgverleningsmomenten zal door de medewerkers wel 

een mondneusmasker gedragen worden. Dit is afgestemd met de 313 

dienst. 

Restaurant 

 De Koperhorst gaat open voor de wijkbewoners. Zij zijn van harte welkom 

om te komen eten tussen 16.30 uur en 18.00 uur. Tevens mogen ze weer 

mee doen aan de activiteiten (op aanmelding). 

 De maximale groepsgrootte in het restaurant is 90 personen. Er blijft een 

tafelindeling met maximaal vier personen aan één tafel.  

Bezoekersregeling 

 Op de afdelingen is geen beperking meer van het aantal bezoekers mits de 

afstand 1,5 meter wordt aangehouden. Dit geldt voor alle ruimtes dus ook 

de huiskamer. Mocht deze afstand in het geding komen, zoek dan elders de 

ruimte op waar het wel mogelijk is. 

  



 

Richtlijnen bezoekers  

 Bezoekers zijn niet meer verplicht om zich te registreren en een 

mondneusmasker te dragen, na binnenkomst. 

 Indien u klachten heeft en niet getest bent: blijf thuis.  

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

u wel op bezoek komen. Dan vragen wij u deze uitslag te tonen aan onze 313 

dienst. Hiervoor kunt u zich melden bij de receptie. 

 Zorg voor de 1,5 meter afstand, die blijft van toepassing. 

 Zorg voor goede handhygiëne, die blijft ook van toepassing. 

 

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

 
Wij vertrouwen erop met deze stappen weer op weg te zijn naar optimaal 
leefplezier. 
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