Amersfoort, 26 januari 2022

Beste bewoners en andere betrokkenen van de Koperhorst,
Aanleiding
In de persconferentie van 25 januari jl. zijn versoepelingen aangekondigd en dat
is fijn nieuws voor iedereen!
Dat betekent dat we binnen de Koperhorst verder kunnen gaan versoepelen en
we weer terug zullen gaan naar de basismaatregelen. We zetten voor u op een
rij wat deze basismaatregelen inhouden. In overleg met de Cliëntenraad zijn
vanaf 31 januari 2022 de volgende basismaatregelen van kracht.
De basismaatregelen blijven:


Houden van 1,5 meter afstand
We vragen eenieder om 1,5 meter afstand te bewaren.



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).

-

Bezoekers met een verkoopkraam voor o.a. bloemenverkoop en
sieradenverkoop. Ook bewoners dragen bij verkoopkramen een
mondneusmasker.



Daarnaast geldt dat iedereen die zich daar goed bij voelt, vrij is om in andere
situaties een mondneusmasker te dragen.



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 geven elkaar geen hand.



Ventileren
Goed ventileren binnen het gebouw blijft belangrijk. Dit blijven we uitvoeren.



Restaurant
Het blijft mogelijk om ons te bezoeken zonder coronatoegangsbewijs (CTB).
Voor toegang tot eet- en drinkgelegenheden op en in zorgcentra hoeven
gasten/bezoekers geen coronatoegangsbewijs te laten zien



Activiteiten bewoners
Vrijwel alle activiteiten kunnen plaatsvinden op 1,5 meter afstand.

Bezoekersregeling


Op de zorgeenheden geldt dat er geen bezoekers in de gemeenschappelijke
huiskamer mogen plaatsnemen. In deze huiskamer is 1,5 meter afstand
namelijk niet te waarborgen.



Op de zorgeenheden geldt, conform de landelijke richtlijn, een maximum van
vier bezoekers per huishouden/appartement per dag.



Bewoners kunnen hun verjaardag vieren op het eigen appartement met
inachtneming van de 1,5 meter. Indien u uw verjaardag viert in het
restaurant, dan betekent het dat u meer gasten uit kunt nodigen. Voor
vragen en reserveringen kunt u terecht bij Magdel Eckmann.

Bezoekers uit de wijk


Bezoekers uit de wijk zijn vanaf 31 januari van harte welkom voor activiteiten
en het avondeten.

Richtlijnen bezoekers


Indien u corona gerelateerde klachten heeft zoals verkoudheid, hoofdpijn,
keelpijn of koorts, blijft u thuis. Stel uw bezoek uit tot u klachtenvrij bent.



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).

