
                                

       

    

Corona Nieuwsbrief voor bewoners, bezoek en vrijwilligers van Huize Herfstzon  

van 15 juli 2021 

De coronabesmettingen nemen fors toe en Twente staat momenteel als “zeer ernstig” op de 
landelijke Corona-risicokaart van de RIVM en Overheid. Helaas moeten de verpleeghuizen 
daarom een grote stap terug doen in de versoepelingen van Coronamaatregelen. De 
mondkapjes gaan ook weer op.  Deze stap terug is niet gemakkelijk en heel onplezierig, maar 
wel noodzakelijk om samen weer goed te gaan naleven.  

 

Voor iedereen die in Huize Herfstzon komt, geldt vanaf 15 juli: 

- Houd als bezoeker nog steeds 1,5 meter afstand (behalve de knuffelcontacten)  

- Desinfecteer verplicht uw handen  

• bij de hoofingang desinfecteren 

• herhaal dit bij de deur van ieder  

           appartement  

 

                      

- Wij ventileren regelmatig op de appartementen en in de algemene ruimtes 

Mondkapje OP:  

- Overal binnen Huize Herfstzon mondkapjes op in gangen, restaurant en huiskamers  

- Buiten op terras en in de tuin binnen 1,5 meter van bewoner 

- Op het appartement voor alle bezoek binnen 1,5 meter van bewoners 

- Chauffeurs Lekker Ett’n: weer mondneuskapje op als er contact binnen 1,5 meter is 

 

Mondkapje AF:  

- De aangewezen 'knuffelcontacten' (die gevaccineerd of immuun zijn), mogen wel zonder 

mondmasker binnen 1,5 meter bij de bewoners op de kamer 

- Iedereen buiten in de tuin en op het terras op grotere afstand dan 1,5 meter van 

bewoners of medewerkers 

- Als u langdurig stil zit op een vaste plaats op grotere afstand dan 1,5 meter van 

bewoners of medewerkers, bijvoorbeeld tijdens eten in het restaurant. 

         Nieuwe regeling voor bezoekers, medewerkers en vrijwilligers vanaf 15 juli 

2021 

        1,5 meter afstand, desinfecteren handen en ventileren blijft nodig!!! 

         Mondkapjes weer op in Huize Herfstzon voor bezoek en vrijwilligers 



                                

       
N.B. Medewerkers hebben in deze fase een speciale regeling en procedures voor het dragen 

van mondneuskapjes in deze fase. Samengevat dragen zij een mondkapje binnen 1,5 meter 

van de bewoner. Individuele uitzonderingen zijn daarin mogelijk voor communicatie en 

speciale zorg. Als die plaatsvinden worden deze beargumenteerd in zorgplan.  

Het aantal bezoekers per bewoner wordt beperkt door de 1,5 meter afstand. 

Dat betekent: 

- In de appartementen in Herfstzon maximaal 3 bezoekers. 

- In de appartementen van Kapellengaarden maximaal 5 bezoekers. 

- Op andere plekken binnen kunnen meer bezoekers als er voldoende ruimte is om de 

1,5 meter afstand te houden.  

- Buiten is er geen beperking in het bezoekersaantal. 

- Voor bezoeken van een bewoner buiten Herfstzon geldt ook de 1,5 meter afstand.  

- We adviseren bewoners en familie voorlopig om grotere groepen mensen buiten 

Huize Herfstzon te vermijden. Mocht u hiervoor toch plannen hebben, dan vragen we 

u om altijd te overleggen met de verantwoordelijk verzorgende. Deze zal - waar 

nodig - afstemmen met het Coronateam over verantwoorde en passende afspraken. 

 

Terug van vakantie uit oranje of rood gebied: 

- Gevaccineerde of immune bezoekers en vrijwilligers mogen 5 dagen niet naar 

Herfstzon komen. Als er geen klachten zijn bent u op dag 6 weer welkom.  

- Niet gevaccineerde bezoekers en vrijwilligers mogen 10 dagen niet op Herfstzon 

komen of moeten een negatieve test kunnen aantonen op dag 7 na thuiskomst. 

Hoe het verder gaat hangt af van de ontwikkeling van Covid in Nederland en de regio.         

We houden met het Coronacrisisteam de ontwikkelingen in de gaten en zullen waar nodig 

maatregelen weer wijzigen als dit nodig is. Als het risiconiveau daalt gaan de mondkapjes 

weer meer af.  

 

Heeft u vragen over bovenstaande, stel de vraag dan aan de directeur, Angelique Lamme, en 

het liefst per mail via: a.lamme@dewarmehuizen.nl of bel tijdens kantooruren en vraag naar 

de aanwezig leidinggevende, Karin Schuurman of Stella Broeks. 

 

         Hoe verder naar de toekomst?  

        Bezoekersaantallen hangen af van de 1,5 meter  

         Terug van vakantie uit oranje of rood gebied? Blijf thuis!  
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