
                                
      

 

 

Corona Nieuwsbrief voor bewoners, familie, vrijwilligers en betrokkenen bij Huize Herfstzon 

1 oktober 2021 

Nadat in Nederland op 25 september jl. versoepelingen in de Covid-maatregelen zijn 
doorgevoerd, volgt nu ook Huize Herfstzon. We zijn blij dat versoepelen kan, al blijft 
alertheid belangrijk voor ieders gezondheid.  
 
Lees hieronder wat er is veranderd en wanneer de mondneuskapjes nog op moeten en 
wanneer u ze niet meer hoeft te dragen. 

Alle medewerkers, vrijwilligers en bezoekers hoeven in het algemeen GEEN 
mondkapje meer te dragen. In- en uitlopen in Herfstzon en door de gangen mag 
zonder mondneuskapje. 
 

Voor alle medewerkers, vrijwilligers en bezoekers geldt: 
Draag WEL een mondneuskapje bij ieder bewonerscontact langer dan 15 minuten, binnen 
1,5 meter.  
 
Voorbeelden:   
- bij zorgverlening en hulp bij voeding langer dan 15 minuten 
- bij nabije hulp bij activiteiten langer dan 15 minuten bijv. Bingo 
- bij vervoer van bewoner in auto of bus binnen 1.5 meter en langer dan 15 minuten 
 

 
Twee uitzonderingen: 

1. De benoemde “knuffelcontacten” hoeven geen mondkapje op binnen 1,5 meter. Ook 
niet als zij langer dan 15 minuten in nabijheid van de bewoner zijn.   

2. Bij een aantal individuele bewoners is door de arts en familie samen besloten om 
door de ziekte en/of communicatieproblemen geen mondkapje meer te gebruiken. 
Bij hen hoeft niemand een mondkapje op, ook niet bij intensief contact. Dit staat 
voor de bewoner in het zorgdossier vermeld.  

 

        WEL Mondneuskapjes bij intensief contact  >15 minuten binnen 1,5 meter 

        Algemeen Coronabericht: versoepeling op Huize Herfstzon 

       GEEN Mondneuskapjes meer in het algemeen 

        Uitzonderingen 



                                
      

 

 
Handen blijven een besmettingsbron die we willen beperken. We blijven daarom de 
desinfectans voor de handen intensief gebruiken. Gebruik deze bij iedere binnenkomst bij de 
voordeur. Dat is een goed gebruik, ter voorkoming van overdracht van Covid en ook andere 

besmettingen.  
Blijf ook hoesten en niezen in uw elleboog in plaats van in de 
handpalm.  
Ook vermijden we nog steeds het handen geven. In plaats van elkaar 
weer de hand te gaan schudden, zijn er ook andere begroetingen die 

mooi zijn om toe te passen.  Het zou fijn zijn als we daar creatief en aandachtsvol in blijven.  
Verder blijven we u vragen om thuis te blijven bij verkoudheid en Covid-klachten.  Doe dan 
eerst een Covidtest voordat u weer op bezoek komt.        

                                                                                                                                                                                                                                                                          
Covid is nu een onderdeel van het dagelijkse leven geworden. We moeten er allemaal mee 
leren leven.  
Als een bewoner van Huize Herfstzon of medewerker besmet raakt, zullen we alleen de 
direct betrokkenen informeren en instructies geven.  
Mocht er een grotere Covidbesmetting of -uitbraak in Huize Herfstzon zijn, dan worden er 
nieuwe Covid-richtlijnen ingesteld en infomeren we u via een nieuwsbrief.  

 
Tenslotte verwachten we dat er nieuwe Covidvaccinaties zullen komen. Daarbij hopen we 
dat, net als de vorige keer, de kwetsbare verpleeghuisbewoners en de zorgmedewerkers 
voorrang zullen krijgen, zodat er minder gevaar dreigt en we de versoepelingen die er nu zijn 
kunnen blijven handhaven. We hopen dat we nooit meer zo’n lange lockdown van de 
verpleeghuizen hoeven mee te maken zoals in de afgelopen periode.  
Zodra er meer bekend is over de vaccinaties, zullen we u direct berichten.  
 
 

Zijn er vragen over deze nieuwsbrief of over Covid?  
Mail deze dan naar a.lamme@dewarmehuizen.nl  
Ook kunt u tijdens kantooruren bellen naar Huize Herfstzon of uw vraag stellen aan de 
aanwezige leidinggevende op locatie, Karin Schuurman of Stella Broeks. 
 

         Nieuwe Covidvaccinaties  

         Handhygiëne en desinfectans blijven, en thuisblijven bij klachten ook 

         Covid is nu onderdeel van dagelijkse leven, alleen uitbraken worden gemeld 
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