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                   Corona NIEUWS van 15 april 2021 

 

Ten tijde van deze nieuwsbrief is sinds het begin van de Coronaperiode nog steeds geen 

Covidbesmetting bij de bewoners van Herfstzon geweest. Dar zijn we erg dankbaar voor.  

We doen er alles aan om dit zo houden, ook al weten we van collega-zorginstellingen dat 

niemand de ziekte in de hand heeft. 

 

Inmiddels zijn alle bewoners gevaccineerd en ook een deel van de medewerkers.  

 

De versoepelingen gaan stapsgewijs en we houden daarbij de adviezen van de overheid aan. 

Over de versoepelingen beslissen we samen met de coronacommissie en de Cliëntenraad 

van Huize Herfstzon.  

 

Om te kunnen versoepelen stelt het kabinet als randvoorwaarden: 
1. de vaccinatiestatus van bewoners en medewerkers in het verpleeghuis 
2. de aanwezigheid van Covid-19 besmettingen in het huis, de directe omgeving en regio 
3. de landelijke vaccinatiegraad. 
 
Wij zijn in Huize Herfstzon inmiddels gestart met de volgende versoepelingen:  
 
We doen weer meer groepsactiviteiten, waarbij de omvang van de vaste groep van volledig 
gevaccineerde bewoners is verruimd. Zo hebben we een paasbingo gehad en starten de 
gewone bingo activiteiten ook weer op. Ook is er een paaskerkdienst geweest op een 
aangepaste Coronaproof werkwijze.  Verder is het rolstoelwandelen en het rijden op de 
Duofiets is weer opgestart. Lekker buiten in de frisse lucht.  
 
De vaste eters in het seniorenrestaurant en de cliënten van de individuele dagbesteding 
kunnen pas weer komen als ze aantoonbaar 2x gevaccineerd zijn. Tot die tijd nog geen 
deelname.  
 
De inzet van vrijwilligers in Herfstzon wordt momenteel steeds meer uitgebreid. Vrijwilligers 
dragen een chirurgisch mondneusmasker en gebruiken desinfectans.  
 
De kapper is weer gestart in haar kapsalonsalon. Zij draagt een chirurgisch mondneusmasker 
en er is 1 bezoeker per keer in de salon. De vaste cliënten van buiten kunnen daar nog niet 
komen. Voor individuele situaties kunnen wel uitzonderingen worden gemaakt, onder 
voorwaarde dat die persoon aantoonbaar 2x gevaccineerd is.  

       Geen Corona, wel vaccinaties bij bewoners van Herfstzon  

         Versoepelingen in Huize Herfstzon 



 

Nieuwsbrief voor bewoners en betrokkenen met het laatste nieuws vanuit Herfstzon 

  
De medewerkers volgen weer essentiële trainingen. Zo zijn ze inmiddels weer voor de BHV 
getraind. De zorgmedewerkers en stagiaires gaan ook weer naar hun fysieke praktijklessen 
op school. Verder zijn de teamscholingen weer opgestart.  
 
Alle medewerkers dragen nog wel steeds een chirurgisch mondneusmasker als zij binnen 
een afstand van 1,5 meter van de bewoner zijn. Ook degenen die inmiddels gevaccineerd 
zijn. Dit zijn nu nog de landelijke regels voor de verpleeghuizen.  

De huidige bezoekersregeling blijft in stand, gezien de hoge infectiedruk van Covid in de 
samenleving en de nu nog lage vaccinatiegraad in de maatschappij.  
 
Dat wil zeggen 2 bezoekers per dag, registreren en desinfecteren bij de voordeur. 
Mondkapje voor, ook bij de bewoner op de kamer, en 1,5 meter afstand houden van 
bewoners en medewerkers.  
 
Uitzonderingen voor individuele situaties (uitvaart, artsenbezoek, jubilea, bijzonder bezoek) 
kunnen besproken worden in de coronacommissie. Steeds vaker wordt daarvoor door ons of 
anderen een negatieve PCR-coronatest gevraagd van maximaal 48 uur oud (let op: een 
antigenentest voldoet daarvoor niet! Het moet een PCR-test zijn). 
De nieuwe regel is: op de eigen kamer van een volledig gevaccineerde bewoner kan door 1 
of 2 vaste gevaccineerde bezoekers worden afgezien van het dragen van een 
mondneusmasker en het afstand houden.  
 
Herfstzon gaat dit knuffelcontact als volgt invoeren:  
 
De 1e contactpersoon wijst twee vaste personen aan die het knuffelcontact zijn.  
Deze mensen moeten al volledig gevaccineerd zijn.  
Deze twee namen worden aan de EVV-er doorgegeven en komen in het cliëntdossier.  
Zij mogen binnen het appartement hun mondkapje afdoen en hoeven geen 1.5 meter 
afstand te houden tot de bewoner.  
(N.B. Als er nog niet voldoende gevaccineerde naasten zijn, kunnen die later nog 
aangewezen worden).  
 
Herfstzon gaat bij de bezoekersregeling en het knuffelcontact uit van verantwoordelijkheid 
van 1e contactpersoon die dit regisseert en van de verantwoordelijkheid van het bezoek 
voor de gezondheid van de bewoner. Bij het signaleren van het overtreden van deze 
afspraken wordt dit gemeld en worden betrokkenen direct aangesproken.  
 
We hopen met deze versoepelingen een begin te maken naar een uitweg in de beperkingen 
die er door Corona nog steeds zijn.  

        De huidige bezoekersregeling blijft: maximaal 2 personen per dag  

 


