
                                                                                                            
 
 
 
Aan alle bewoners en 1e contactpersonen, 
medewerkers en vrijwilligers van Huize Herfstzon   
 
 
Goor, 9 maart 2021 
 
 
Betreft: Coronabericht over 2 bezoekers per dag 
  
Beste bewoners en 1e contactpersonen, medewerkers, vrijwilligers, 
 
Hierbij ontvangt u een brief van ons met een versoepeling van de bezoekersregeling met ingang van vandaag.  
 

Vaccinaties geven licht 
Deze week ervaren we weer meer licht in de tunnel op weg naar een betere toekomst. Want de 2e vaccinatie 
van onze bewoners heeft twee weken geleden plaatsgevonden op donderdag 25 februari.  
 
Ook zijn we in de gelukkige omstandigheid dat we op het moment van dit schrijven nog steeds geen 
besmettingen onder bewoners op Herfstzon hebben gehad. Daar zijn we dankbaar voor, ook al blijven we ons 
ervan bewust dat dit elk moment alsnog kan gebeuren. Covid is overal en  kent geen afzender en geen schuld. 
 

Bezoekersregeling 
Er komen vragen bij ons binnen over de verruiming van de bezoekersregeling. De vrijheid hangt af van een 
combinatie van de volgende factoren:  
1. Vaccinatie bewoners (deze is afgerond) 
2. Vaccinatiegraad medewerkers (deze duurt nog tot juni a.s.) 
3. Landelijke en regionale maatregelen lockdown 
4. Adviezen overheid en RIVM aan verpleeghuizen.  
 
De verruiming van de bezoekersregeling gaat daarom stap voor stap.   
 

Aangepaste bezoekersregeling per vandaag, 9 maart jl.  
De bezoekersregeling wordt vandaag aangepast naar 2 bezoekers per dag en de eerste contactpersoon blijft 
daarvan de coördinatie houden.  
 
Een bewoner mag per dag 2 andere bezoekende personen ontmoeten binnen of buiten Herfstzon. De 
hulpverlening of officiële vrijwilligersondersteuning telt daarbij niet mee. 
 
Op de duur van het bezoek zit geen tijdsbeperking meer. Ook het aantal bezoekers per week is niet meer 
gelimiteerd (met 2 personen per dag kunnen dit dus 14 verschillende personen zijn per week). 
 
De volgende voorwaarden blijven hierbij van kracht: 
- 1.5 meter afstand 
- geen ziekteverschijnselen 
- gebruik van mondkapje  
- registreren en handen desinfecteren bij de entree van Herfstzon  
- meldplicht als er achteraf een Covidbesmetting of verdenking ervan bij de bezoeker is  
   (altijd melden bij de zorgmedewerker en deze meldt de coronacommissie).  
 
 



                                                                                                            
 
 
Ophalen van een bewoner kan ook per dag zonder tijdslimiet, mits de bewoner op dat uitstapje maximaal 2 
personen per dag ziet. 
 
De vaste thuisbezoeken van enkele bewoners kunnen ook weer starten met maximale ontmoeting van 2 
personen per dag (met mondkapje en desinfectans in de taxi). 
 

Bijzonderheden 
• Tijdens een verjaardag van een bewoner kunnen die dag 2 personen op visite komen. Zij mogen op kosten 

van Herfstzon tussen de middag samen met de jarige bewoner warm mee-eten in het bezoekerscafé. Op 
verzoek van familie en bewoner kan de kuierbox worden opgezet bij het restaurant, zodat andere 
familieleden ook kunnen feliciteren op het terras buiten. Dit dient vooraf aangevraagd te worden. 

• Bij overlijden van een naaste buiten Herfstzon kan nog geen condoleance of uitvaart worden bijgewoond in 
verband met een te groot aantal personen.  

• In overleg met de coronacommissie kan apart gesproken worden over een waardig afscheid op basis van 
maximaal 2 personen ontmoeten.  

• Verhuizing, inhuizing en uithuizing van een bewoner vindt plaats in overleg met coronacommissie. 

• De kapsalon in Herfstzon is weer open per 8 maart. Dit blijft coronaproof, met 1 bezoeker per keer in de 
salon en geldt alleen voor bewoners van Herfstzon.  

• De vaste bezoekers van buiten voor de maaltijden kunnen weer komen eten als zij zelf gevaccineerd zijn.  

• De kleine huidige groep vaste vrijwilligers wordt in de komende maanden stap voor stap weer uitgebreid. 
De komende periode worden veel vrijwilligers zelf ook gevaccineerd. De herstarters krijgen instructies ‘hoe 
coronaproof te werken’. 

 
Dit is de stand van zaken op dit moment. We kijken samen met u reikhalzend uit naar de volgende stap in de 
nabije toekomst waarin we nog meer kunnen verruimen. We volgen daarbij steeds de maatregelen en 
adviezen van de overheid en het RIVM.  
 

Woord van dank 
Met deze brief willen we de gelegenheid nemen om u nogmaals te bedanken voor het feit dat u de 
maatregelen in het afgelopen jaar zo goed hebt gevolgd en volgehouden. Dat was niet gemakkelijk, maar heeft 
Herfstzon en de bewoners erg geholpen.  
 
We hopen de zwaarste tijd achter ons te hebben en nu stap voor stap weer op weg te gaan naar een lichtere 
toekomst met weer meer ontmoetingen met onze dierbaren en met meer glans in het leven.  
 
Indien u vragen heeft kunt u terecht bij uw eigen EVV-er en bij Karin Schuurman, leidinggevende, Stella Broeks, 
regisseur en ondergetekende. 
 
We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
Angelique Lamme 
Directeur-bestuurder 
Verpleeghuis Huize Herfstzon 


