
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aan alle bewoners en 1e contactpersonen van Woon- en Zorgcentrum Herfstzon   
 
 
Goor, 4 november 2020 
 
 
Betreft: Coronabericht inzake aangepaste bezoekersregeling 
  
 
Beste bewoners en 1e contactpersonen, 
 
Hierbij de nieuwe tijdelijke maatregelen voor Corona binnen Herfstzon in verband met het hoge 
besmettingsgevaar van Corona in Twente.  
 
Per heden is de bezoekersregeling als volgt aangescherpt: 

• Maximaal 1 dezelfde bezoeker per dag. 

• Vermijdt u zoveel mogelijk contact met andere bewoners, bezoek alleen uw eigen 
familielid.  

• Verplicht gebruik van een mondkapje vanaf de voordeur tot vertrek (niet afzetten). 

• Alleen een medisch mondkapje gebruiken van Herfstzon bij de voordeur (GEEN eigen 
mondkapje meer toegestaan).  

• Registreren en desinfecteren van de handen bij de voordeur is verplicht. 

• De 1e contactpersoon van de bewoner informeert de overige familieleden en bezoekers 
hierover en voert zo nodig de regie in spreiding van het bezoek. 

• In de allerlaatste levensfase wordt een aangepaste regeling afgesproken.  

• In de gebouwen van Herfstzon zijn -Coronaproof- zo nodig werkmannen aan het werk 
voor onderhoud. 

• Overleg met externe mensen alleen voor continuïteit van bedrijfsvoering op locatie. 
Overige overleggen gaan digitaal. 

• Tijdelijk geen externe bezoekers meer bij activiteiten. De 6 vaste bezoekers van het 
seniorenrestaurant eten aan een aparte tafel en komen rechtstreeks binnen.  

• Het aantal vrijwilligers wordt verminderd. 
 
Tot zover de tijdelijke bezoekersregeling in deze fase waarin nog geen bewoner is besmet.  
 
In de volgende fase.  
We krijgen van u vaak de vraag hoe het gaat als er wel een besmetting met Corona bij een 
bewoner wordt geconstateerd. Hierbij informeren wij u over de gang van zaken. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Allereerst gaan we samen met de GGD en het coronacrisisteam onderzoeken hoe de omvang van 
de coronabesmetting is. Dit doen we door contactonderzoek en ook door een aantal 
medewerkers en bewoners te testen. De uitslag duurt een paar dagen. In die dagen gaan we 
tijdelijk op slot voor bezoek.  
Omdat we zo klein zijn en iedereen contact met elkaar heeft, geldt dit voor zowel Herfstzon als 
voor Kapellengaarden. Alleen op deze wijze krijgen we een rond en gesloten beeld van de 
situatie.  
 
Zodra er na een paar dagen duidelijkheid is komt er een nieuwe bezoekersregeling. Die kan per 
afdeling of bewoner verschillend zijn. Als de besmetting voorbij is, wordt ook de 
bezoekersregeling weer ruimer.  
 
We beseffen hoe erg dit bericht voor u is, omdat u in het voorjaar zolang zonder bezoek heeft 
moeten doen en er angst is dat die situatie weer terugkomt. De situatie zoals toen zal echter niet 
meer terugkomen. Als het voorkomt is het tijdelijk en veel korter.  
 
Indien u vragen heeft kunt u terecht bij uw eigen EVV-er of Karin Schuurman, leidinggevende 
Herfstzon. 
 
We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u veel sterkte toe 
in deze moeilijke tijd.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
Angelique Lamme 
Directeur-bestuurder 


