
Amersfoort, 4 november 2021  

 

Beste bewoners en andere betrokkenen van de Koperhorst, 

Aanleiding 

2 November jl. zijn in een persconferentie nieuwe maatregelen aangekondigd om 

het risico op de verspreiding van corona te beperken. Hierbij informeren wij u 

kort over wat deze maatregelen betekenen in de Koperhorst. 

In overleg met de Cliëntenraad zijn vanaf 4 november a.s. de volgende 

maatregelen van kracht. 

 
Maatregelen ingaande 4 november 
 

 Dragen van een mondneusmasker 

Het gebruik van een mondneusmasker is verplicht in de volgende situaties: 

- bezoekers, medewerkers en vrijwilligers van en naar hun bestemming in 

het gebouw. 

- bij de kapper, pedicure of fysiotherapeut (beide partijen). 

-  indien een passende afstand niet mogelijk is. 

Daarnaast geldt dat iedereen die zich daar goed bij voelt, vrij is om in andere 

situaties een mondneusmasker te dragen. 

 Houden van gepaste afstand  

- We vragen eenieder om gepaste afstand te bewaren 

 Handhygiëne 

Omdat het wetenschappelijk bewezen is dat virussen en bacteriën vooral 

verspreid worden via de handen, blijven onderstaande regels gehandhaafd: 

- Goede handhygiëne. Alle bezoekers worden geacht hun handen te 

desinfecteren bij binnenkomst 

- We schudden elkaar geen handen. 

 Ventileren 

- Goed ventileren binnen het gebouw blijft een belangrijk advies. Dit 

blijven we uitvoeren. 

 Restaurant 

- De Koperhorst blijft open voor de wijkbewoners om bijvoorbeeld mee te 

doen aan activiteiten of gebruik te maken van een maaltijd. 

- Het blijft mogelijk om ons te bezoeken zonder coronatoegangsbewijs 

(CTB). Eet- en drinkgelegenheden op en in zorglocaties hoeven 

gasten/bezoekers geen coronatoegangsbewijs te vragen. 

  



 

 Bezoekersregeling 

- Op de afdelingen is geen beperking van het aantal bezoekers. Dit geldt 
voor alle ruimtes. Het blijft verstandig om elkaar gepaste ruimte te 

geven. 
 

Richtlijnen bezoekers  

 Indien u klachten heeft en niet getest bent, blijf thuis. Stel uw bezoek uit tot 

u klachtenvrij bent. 

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

u dit bewijs tonen bij onze 313 dienst. Hiervoor kunt u zich melden bij de 

receptie.  

 Blijvende richtlijn ter voorkoming van meerdere virussen: zorg voor een 

goede handhygiëne en schud geen handen. 

 
Heeft u nog vragen? Schroom niet om de Koperhorst te bellen en te vragen naar 

de coördinerend verpleegkundige (313). 
 
12 November volgt opnieuw een persconferentie. Mocht het nodig zijn naar 

aanleiding daarvan onze maatregelen aan te passen, dan laten we u dat zo 
spoedig mogelijk weten. 

 
We vertrouwen op de medewerking van eenieder. 
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