
 

 
 
 
 
 
 
 
Aan alle bewoners en 1e contactpersonen van Woon- en Zorgcentrum Herfstzon   
 
 
Goor, 30 juni 2020 
 
 
Betreft: vrijheid bewoners en bezoekers door opheffen bezoekers- en uitgaansverbod 
  
 
Beste bewoners en 1 e contactpersonen, 
 
Het is zover! 
Het goede nieuws is dat per 1 juli, dus morgen, het bezoekersverbod en het uitgaansverbod van 
de bewoners is opgeheven. Deze brief kunnen we vandaag versturen omdat de regels van de 
overheid duidelijk zijn geworden en de uitslagen van de laatste coronatesten binnen zijn. 
 
Herfstzon is gelukkig nog Coronavrij. Daarom is de regeling als volgt: 

1. Bewoners mogen weer vrij naar buiten en uitgaan net zoals voor de Coronatijd.  
2. Bezoekers mogen bij de bewoners in Herfstzon komen zonder planning, ook op de 

appartementen. 
 
De overheid heeft nog steeds beperkende maatregelen opgelegd die Herfstzon moet hanteren 
en die buiten in de maatschappij ook nog steeds gelden:  

• Handen desinfecteren 

• Registreren 

• Anderhalve meter afstand 
 
Dit betekent dat bezoekers zich in ieder geval tot eind 2020 moeten houden aan de volgende 
regels: 

1. U moet uw handen desinfecteren bij de ingangen voordat u naar binnengaat. 
2. U moet zich verplicht registeren bij ieder bezoek.  

Dat wil zeggen dat u bij het komen en bij het weggaan het formulier bij de ingang moet 
invullen. Op dat formulier moet u uw persoonlijke gegevens invullen, de Coronavragen 
beantwoorden, het tijdstip invullen en uw handtekening zetten. Deze gegevens moet 
Herfstzon namelijk verplicht aanleveren bij de Overheid en GGD bij een Corona-uitbraak. 
Het is belangrijk dat u zich aanwent dit in te vullen. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
3. We moeten 1,5 meter afstand behouden.  
Dit houdt in: 
a. dat de bewoners in de buitenlucht met een onbeperkt aantal bezoekers kan 

verblijven. 
b. dat binnen Herfstzon er wel beperkingen zijn, namelijk:  

- Op een appartement mogen maximaal 3 bezoekers tegelijk aanwezig zijn 
- Bij Kapellengaarden maximaal 4 bezoekers op de grote appartementen 
- Op afdeling Zon, Maan en Ster is er ook een maximaal aantal bezoekers 
  tegelijkertijd toegestaan per afdeling. Er mogen maximaal 10 personen aanwezig 
  zijn.  
- Zolang dit van toepassing is zal door de familie ook voor verjaardagsbijeenkomsten een  
  alternatief bedacht moeten worden. 

  
We gaan uit van vertrouwen, en gaan er van uit dat u zelf de 1,5 meter bewaakt. We gaan dit 
niet controleren. Wel zijn we verplicht om de aantallen per afdeling te observeren. Als dit aantal 
teveel is zal de zorgmedewerker hierop toezien en dit met u en uw bezoek bespreken. 
 
We zijn als Herfstzon heel erg blij dat de lockdown voorbij is, omdat het voor heel veel mensen 
een erg onwenselijke situatie was die geen goed deed. 
 
Destijds was Corona de reden van het bezoekersverbod. Dit virus kan vooral voor ouderen 
ernstige gevolgen hebben. Dit virus is nog niet verdwenen uit de wereld en kan Herfstzon nog 
steeds treffen. Als dit gebeurt zal gedurende de uitbraak Herfstzon tijdelijk weer op slot moeten. 
Zodra de Corona dan weer voorbij is wordt het tijdelijke uitgaans- en bezoekersverbod weer 
opgeheven. 
 
Tot en met zondag 5 juli zullen de gastvrouwen de bezoekers nog te woord kunnen staan voor 
vragen. Daarna worden ook het bezoekerscafé en de kuierbox opgeheven.  
U heeft maanden uitgekeken naar de dag van morgen, waarop u en uw familie weer samen 
kunnen zijn zonder begeleiding.  
 
Wij wensen u gezondheid en vele mooie ontmoetingen binnen en buiten Herfstzon toe. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
Angelique Lamme 
Directeur-bestuurder 


