
 

Nieuwsbrief voor bewoners en betrokkenen  

  
                              

                   Corona NIEUWS van 28 mei 2021 

Deze nieuwsbrief gaat over de versoepeling van de bezoekersregeling per 1 juni 2021. 

Maar eerst aan u de vraag hoe het met u gaat in deze Coronatijd? Hopelijk bent u niet ziek 

geworden.  Kunt u de beperkingen nog volhouden? Wij merken dat het voor veel mensen 

steeds moeilijker wordt om zich aan de regels te houden. 

Op dit moment van schrijven gaat het nog steeds goed in Huize Herfstzon en zijn er tot nu 

toe - al die tijd - geen Covid besmettingen bij bewoners geweest. Alle bewoners zijn 

gevaccineerd en inmiddels een groot deel van de medewerkers ook.  

De meeste bewoners zijn blij met de versoepelingen en met de toename van de activiteiten, 

ook al gaan ze nog maar stapsgewijs. We hebben tijdelijk 4 extra mensen ingezet die in 

Coronatijd op een aangepaste wijze ondersteunen bij de activiteiten. Dat bouwen we weer 

af als alle vrijwilligers terug zijn.  

Huize Herfstzon houdt de ontwikkelingen rond het coronavirus nauwlettend in de gaten. 

Iedere dag heeft het Coronacrisisteam contact met elkaar over de laatste stand van zaken. 

Ook overleggen we regelmatig met het RIVM en de GGD. Daardoor weten we ook dat het 

helaas nog niet voorbij is, want in meerdere verpleeghuizen in Twente zijn ondanks de 

vaccinaties weer nieuwe besmettingen ontstaan bij bewoners en medewerkers. 

Gelukkig verlopen deze uitbraken in kleiner verband en zijn de klachten vaak milder, maar 

dat maakt dat de overheid er wel voor kiest om de versoepelingen in de verpleeghuizen nog 

stapsgewijs te doen.  

Om de verspreiding van het virus zo goed mogelijk tegen te gaan houden wij ons in ieder 

geval nog steeds aan de volgende maatregelen: 

• last van de bekende klachten of verkoudheid? Blijf dan thuis; 

• handen desinfecteren bij binnenkomst en bij vertrek; 

• registreren bij binnenkomst en vertrek;  

• houd 1,5 meter afstand van elkaar; 

• zowel medewerkers als bezoekers moeten nog steeds een mondkapje dragen als zij 

binnen de 1,5 meter van een bewoner komen (dus ook als beiden gevaccineerd zijn);  

• komt u terug van vakantie uit een oranje of rood land? Dan bent u de eerste 10 

dagen na thuiskomst nog niet welkom op Herfstzon.  

         Ontwikkelingen Coronavirus  

         Blijvende aandacht voor Covid en de maatregelen 
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1. Vier bezoekers per dag  

   Iedere 100% gevaccineerde bewoner mag per dag maximaal 4 bezoekers ontmoeten: 

      -  binnen in het appartement kan dit alleen in groepjes van 2 verspreid over de dag  

          (dus NIET 4 tegelijk); 

      -  buiten op het terras of in het seniorenrestaurant van Herfstzon mogen,     

          met inachtneming van 1,5 meter afstand, wel 4 personen tegelijk op bezoek komen; 

      -  bij bezoek buiten Herfstzon en bij het ophalen van bewoners gelden dezelfde regels: 

         maximaal 4 mensen per dag ontmoeten en afstand houden.  

 

2. Knuffelcontact 

    Twee vaste ‘knuffelbezoekers’ worden aangewezen door de 1e contactpersoon en in  

    Nedap vermeld. Deze mensen moeten al volledig (2x) gevaccineerd zijn. 

    Zij mogen binnen het appartement het mondkapje af en hoeven geen 1.5 meter afstand te  

    houden. Herfstzon gaat uit van verantwoordelijkheid, die de 1e contactpersoon van     

    iedere bewoner neemt om dit te regisseren en het bezoek reguleert.  

    Het registreren en desinfecteren bij de ingang door “knuffelbezoek” blijft onveranderd. 

 

  
 

3. Niet volledig gevaccineerde bewoners 1 bezoeker  

     Voor eventueel nog niet 100% gevaccineerde bewoners geldt vooralsnog maximaal 1   

     bezoeker per dag totdat de laatste prik is geweest.  

 

4. Uitzonderingen mogelijk  

     Uitzonderingen op de bezoekersregeling kunnen alleen door de Coronacommissie worden  

     besloten, bijvoorbeeld in de periode vlak voor overlijden (terminale fase), bij een  

     bijzonder jubileum of begrafenis van een naaste. 

 

NB: In verband met de landelijke regels moeten medewerkers en vrijwilligers nog steeds met 

mondkapje voor werken, ook als ze ingeënt zijn. Onderzoek naar versoepeling start landelijk.   

 

We hopen dat u zorgvuldig omgaat met deze versoepeling en dat het u en ons allemaal helpt 

deze - nog steeds beperkende – tijd goed vol te houden. Heeft u vragen over bovenstaande, 

mailt u deze dan graag naar: s.broeks@herfstzongoor.nl 
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