Aan alle bewoners en 1e contactpersonen,
medewerkers en vrijwilligers van Huize Herfstzon

Goor, 29 december 2020

Betreft: Coronabericht met nieuwe aanpassing bezoekersregeling
Beste bewoners en 1e contactpersonen, medewerkers, vrijwilligers,
Hierbij laten wij u weten dat we met ingang van heden de maatregelen moeten aanscherpen voor bezoek
en activiteiten in Herfstzon. Dit vinden we niet prettig om u te berichten, maar er zijn goede redenen
voor:
1. Het aantal Covid-besmettingen in Twente neemt ernstig toe en het risico van besmetting willen
we in Herfstzon zo klein mogelijk houden. Zoveel mogelijk mensen fit en inzetbaar houden is van
belang voor de bewoners, vrijwilligers en (zorg)medewerkers.
2. Het Corona Crisis Team van Herfstzon bemerkt uit de analyses van de afgelopen dagen dat
diverse mensen (bezoekers en medewerkers) het moeilijk vonden zich in de privésituatie te
houden aan de kabinetsmaatregelen. De veiligheidsregio noemt dit een verhoogd risico en wij
houden daarom rekening met een toename van het aantal besmettingen in de komende 10
dagen.
3. Wat nog kan helpen om het risico op verspreiding tegen te gaan is het aantal vervoersbewegingen
in het gebouw te verminderen, minder contactmomenten af te spreken en tijdelijk weer minder
bezoekers toe te laten.
De bezoekersregeling is nu als volgt:
• Maximaal 1 bezoeker per bewoner per dag, gedurende maximaal 1 uur.
• Verplicht gebruik van een mondkapje vanaf de voordeur tot vertrek (niet afzetten).
• Alleen een medisch mondkapje gebruiken van Herfstzon vanaf de voordeur (een eigen mondkapje
is niet toegestaan).
• Registreren en desinfecteren van de handen bij de voordeur is verplicht.
• Vermijdt u zoveel mogelijk contact met andere bewoners, bezoek alleen uw eigen familielid.
• Iedereen loopt zo kort mogelijke routes door het gebouw, volgens de bewegwijzering.
• 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- alleen zo nodig werkmannen aan het werk voor
onderhoud. De geplande renovatie van Kapellengaarden wordt pas na de Lock-down voortgezet.
• Overleg met externe mensen vindt op afstand plaats, op digitale wijze. Alleen voor de continuïteit
van bedrijfsvoering kan een afspraak/zorgbespreking met een externe of een familielid
plaatsvinden in de overlegruimte in Kapellengaarden.
• Tijdelijk zijn er geen externe bezoekers meer bij activiteiten. De vaste bezoekers van het
seniorenrestaurant krijgen hun maaltijd thuis bezorgd door de vaste vrijwilligers van Lekker Ett’n.
• Oud en nieuw vieren we in de huiskamers: Maan en Ster in hun eigen huiskamer. Voor bewoners
van Zon en Kapellengaarden is het Restaurant de huiskamer. In het Restaurant is 1 vrijwilliger
aanwezig. In de andere huiskamer is de medewerker zorg aanwezig.
Oudjaarsavond vieren we in klein gezelschap met hapjes van 19.30 tot 21.30 uur.

Overige maatregelen:
• De maatregelen uit dit bericht duren minimaal t/m 20 januari 2021, in afwachting van de
volgende persconferentie van het kabinet, mogelijk langer. Nader bericht volgt in januari.
• We brengen de zorg en activiteiten steeds zo dicht mogelijk bij de bewoner of in de huiskamer.
• De activiteiten worden geminimaliseerd en blijven slechts in groepjes van maximaal 4 personen
mogelijk. Bingo zal niet in de grote groep plaatsvinden.
• De kapster komt naar de bewoner. De kapsalon ruimte gaat tijdelijk dicht.
• Maaltijden vinden plaats in het Restaurant of in de huiskamers, zoals ook de laatste weken
gebruikelijk.
• In de zorgposten mogen nog maar 2 medewerkers tegelijk aanwezig zijn. De overige collega’s
kunnen uitwijken naar andere ruimten.
• Er is - door quarantaine en testperiodes - krapte om personeel in de juiste aantallen in te zetten.
Als het nodig is zal ook kantoorpersoneel ingezet worden voor zorg en ondersteuning daarvan.
• Kantoorpersoneel werkt in afwisseling met elkaar zoveel mogelijk thuis en heeft een geringe
bezetting op Herfstzon.
• De scholingen gaan tot en met 20 januari 2021 niet door.
Gang van zaken bij een Covid-uitbraak
We willen alles doen om te voorkomen dat er een uitbraak van Covid-19 komt in Herfstzon, doch denken
dat het moeilijk tegen te houden is in de huidige context.
Als er wel een besmetting met Corona bij een bewoner wordt geconstateerd, geldt het volgende:
• 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 zowel voor 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 dat dit bericht niet fijn is om te horen, maar we willen besmetting voorkomen waar het kan.
We hopen dat we hiermee kunnen overbruggen, totdat de vaccinaties starten en hun bescherming gaan
bieden. Over het vaccinatieprogramma ontvangt u begin januari nader bericht. Dus als we nog even
volhouden met deze beperkingen, kunnen we in de loop van 2021 hopelijk sneller verruimen met onze
maatregelen.
Indien u vragen heeft kunt u terecht bij uw eigen EVV-er of Karin Schuurman, leidinggevende Herfstzon,
of Stella Broeks, regisseur.
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

