
                                

       

 

Corona Nieuwsbrief voor alle betrokkenen bij Huize Herfstzon van 19 oktober 2021 

 
Corona neemt weer toe in het land en de regio. Ook Huize Herfstzon heeft te maken 
met besmettingen. Op dit moment is 1 medewerker en 1 bewoner besmet. Hierdoor 
is er geen sprake van Coviduitbraak. Dit is een kleine besmetting, maar we willen 
zorgvuldig handelen om verspreiding te voorkomen. Daarom hebben we een aantal 
preventieve maatregelen ingezet die hieronder worden toegelicht. Deze 
maatregelingen zijn tijdelijk, tot en met zondag 24 oktober. 
Als er geen bijzonderheden zijn, dan is vanaf maandag a.s. alles weer zoals vorige 
week. 

U kunt op bezoek komen, maar alle bezoekers en vrijwilligers moeten tijdelijk weer 
een mondkapje dragen binnen Herfstzon. Dit geldt ook voor de knuffelcontacten. 
Voor iedereen geldt: mondkapje op bij binnenkomst en pas weer af bij de uitgang. 
Gooi het mondkapje bij de ingang weg in de prullenbak.  
 
Uitzondering:  
Enkele individuele bewoners waarbij door arts en familie samen is besloten om geen 
mondkapje te gebruiken in verband met ziekte en communicatie. Dit staat in 
zorgdossier vermeld.  
 
Medewerkers dragen een mondkapje volgens protocol bij de zorgverlening binnen 
1,5 meter. Ook tijdelijk weer op huiskamers Ster en Maan.  
 
Let ook op om de desinfectans intensief te gebruiken: zowel bij binnenkomst van 
Huize Herfstzon als bij vertrek.                                                                                                                         

Uit zorgvuldigheid hebben we een aantal maatregelen ingezet:  
 
                                                                                                                                       

1. Testen.  
Alle bewoners zij gisteren (maandag jl.) getest en alle uitslagen zijn goed, dus 
negatief. Het was officieel niet nodig om iedereen te testen, maar de arts uit 
het coronacrisisteam heeft dit uit zorgvuldigheid besloten, zodat iedereen weet 
waar die aan toe is. Als in de komende periode alsnog klachten ontstaan, dan 
wordt er opnieuw getest.  

        TIJDELIJK WEL Mondneuskapjes op en goed handen desinfecteren 

        Coronabericht: tijdelijk beleid i.v.m. besmetting 

       Genomen maatregelen uit zorgvuldigheid:  



                                

       
 
 
 
Medewerkers worden getest volgens reguliere landelijke protocol.  

 

 
2. Groepsactiviteiten  

De groepsactiviteiten gaan deze week niet door (geen bingo, 
rolstoelwandelen, en dergelijke).   
De activiteiten op individueel niveau kunnen wel. Vanaf maandag 25 oktober 
a.s. starten de groepsactiviteiten weer. 
 

3. Gezamenlijk eten  
Gezamenlijk eten van de bewoners gaat wel door in de eigen bestaande 
bewonersgroepen. De vaste groep in het restaurant kan ook doorgaan en blijft 
op 1.5 meter afstand van elkaar.  

 

 
Heeft u vragen over bovenstaande, mail deze dan naar a.lamme@dewarmehuizen.nl 
of bel (tijdens kantooruren).  
Ook kunt u uw vraag stellen aan de aanwezige leidinggevende op locatie, Karin 
Schuurman of Stella Broeks. 

       Groepsactiviteiten worden even gestopt, eten in eigen groep gaat door 

       Vragen? Die kunt u altijd stellen…. 
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