
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aan de 1e contactpersonen van Woon- en Zorgcentrum Herfstzon   
 
 
Goor, 7 december 2020 
 
 
Betreft: Coronabericht inzake bezoekersregeling / ophalen feestdagen 
  
 
Beste 1e contactpersoon, 
 
Ook in december blijft het bezoekbeleid bij Herfstzon en Kapellengaarden ongewijzigd, omdat 
Corona onrustig blijft in Twente en Nederland.  
 
In Herfstzon zijn op het moment van dit schrijven nog geen bewoners besmet. Wel drie 
medewerkers, maar die waren niet op Herfstzon in hun besmettingstijd.  
 
Ongewijzigd beleid 
Zolang er geen Coronabesmetting is bij bewoners, blijft het maximaal aantal van 2 bezoekers per 
dag op het appartement gehandhaafd. Ook tijdens feestdagen of een verjaardag.  
 
Uitzondering 
Een uitzondering wordt gemaakt voor het ophalen van een bewoner tijdens de feestdagen of 
voor een verjaardag. Dan mag bewoner als uitzondering maximaal 3 andere personen per dag 
ontmoeten in een ander huishouden buiten Herfstzon.  
 
Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: 

1. Van de 3 personen mag niemand getest zijn/worden op Corona 
2. Niemand mag coronaverschijnselen hebben of licht verkouden zijn  
3. Iedereen moet 1,5-meter afstand houden 
4. Iedereen draagt een mondkapje. Alleen het mondkapje af tijdens eten en drinken, maar 

dan op 1,5-meter afstand 
5. Regelmatig handen wassen of desinfecteren.  

 
Dit beleid vervalt op het moment dat er coronabesmettingen bij bewoners zijn. Dan komt er 
nieuw beleid toegepast op situatie. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Alle overige maatregelen blijven voorlopig van kracht.  
 
De bezoekersregeling is nog steeds als volgt:  

• Maximaal 2 bezoekers 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. 
 
Indien u vragen heeft kunt u terecht bij uw eigen EVV-er of Karin Schuurman en Stella Broeks, 
leidinggevenden Herfstzon. 
 
We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
Angelique Lamme 
Directeur-bestuurder 


