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                   Corona NIEUWS van 7  juni 2021 

 

 

Aangepaste nieuwsbrief. Vorige week meldden we u nog dat medewerkers nog steeds met 

een mondkapje voor werken, ook als ze ingeënt zijn. Dat wijzigt vanaf 7 juni.  

Om de verspreiding van het Covid virus zo goed mogelijk tegen te gaan, moet worden 

gehouden aan de volgende maatregelen: 

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

• altijd handen desinfecteren en uzelf registeren bij binnenkomst en bij vertrek; 

• houd 1,5 meter afstand van elkaar; 

• u moet een mondkapje dragen in de algemene ruimten en binnen 1,5 meter afstand 

van bewoners en medewerkers; 

• 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.  

Landelijk, en ook in Twente, zijn de ontwikkelingen gunstig. Onze bewoners zijn 

gevaccineerd en het grootste deel van onze medewerkers ook. We zien dat in het hele land 

keuzes worden gemaakt in het versoepelen. Zo hebben 2 grote Twentse organisaties 

gekozen om te stoppen met mondkapjes onder bepaalde omstandigheden. In Herfstzon 

kiezen we nu voor een versoepeling in het dragen van mondkapjes voor gevaccineerde 

medewerkers.   

 

Vanaf maandag 7 juni is het volgende van kracht:  

a. Volledig gevaccineerde medewerkers mogen hun mondkapje af binnen en buiten Huize 
Herfstzon. Ook in gesprekken met bewoners.  

b. Uitzondering: alleen nog een mondkapje dragen in nabije lichamelijke zorg van de bewoner 
die langer duurt dan 5 minuten (ADL-zorg, toiletgang, verpleeghandelingen en hulp bij eten). 

c. Als het mondkapje af is, wordt het bewaard in een zakje (niet onder de kin gehangen of op 
de tafel gelegd, en ook niet los in de zak). 

d. Niet vaccineren blijft een eigen gerespecteerde keuze van ieder mens. Voor niet-
gevaccineerde medewerkers is er een alternatief. Zij kunnen en moeten een mondkapje 
blijven dragen in Herfstzon. Zowel in de algemene ruimtes als binnen 1.5 meter van de 
bewoner.  

 

N.B. Deze versoepeling geldt nog niet voor bezoekers en vrijwilligers. Dat is de vervolgstap.  

         Versoepeling van het dragen van mondkapjes voor medewerkers 

         Wat blijft in Huize Herfstzon van kracht met Coronamaatregelen? 
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1. Maximaal 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 het  

    cliëntdossier van 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. 

 

In de loop van de maand juli - als een groot deel van de Nederlanders gevaccineerd is – 

verwachten we nieuwe versoepelingen aan te kunnen geven voor vrijwilligers en bezoek. 

Houdt u de berichten goed in de gaten. 

Als u vragen heeft kunt u deze ook het beste rechtstreeks aan de zorgmedewerker stellen. 

Deze zal de vraag beantwoorden of in nieuwe situaties voorleggen aan het Coronateam. 

 

Heeft u vragen over bovenstaande, mailt u deze dan graag naar: s.broeks@herfstzongoor.nl 

 

        Bezoekregeling en knuffelcontact is als volgt mogelijk 

mailto:s.broeks@herfstzongoor.nl

