Nieuwsbrief voor bewoners en betrokkenen bij Huize Herfstzon

Corona NIEUWS van 15 november 2021
Corona neemt weer toe in de regio en het land. Landelijk zijn strengere Coronamaatregelen
ingesteld die ook gevolgen hebben voor de verpleeghuizen en dus ook in Huize Herfstzon.

Welke maatregelen zijn in Huize Herfstzon (weer) van kracht?
Voor bezoek gelden de volgende regels om de verspreiding van het Covid virus zo goed
mogelijk tegen te gaan:
•

Blijf thuis bij de bekende covidklachten en verkoudheid.

•

Mondkapje continue op. U moet continue een neusmondkapje dragen in alle
algemene ruimten en binnen de bewonersappartementen.

•

Altijd handen desinfecteren bij binnenkomst en bij vertrek.

•

Houd 1,5 meter afstand van elkaar.

•

Alleen als u 1,5 meter van de bewoner af zit, dan mag het neusmondkapje even af als
u een kopje koffie drinkt. U houdt het neusmondkapje dan bij u en legt deze niet
ergens open neer. Herfstzon heeft papieren zakjes hiervoor bij de ingang liggen.

•

In de auto of bus altijd de mondkapjes ophouden.

•

Verpleeghuismedewerkers hebben als essentieel beroep hun eigen officiële
richtlijnen voor Covid. Momenteel dragen zij een neusmondkapje, vooral tijdens de
directe zorg of hulp bij eten. In de huiskamers van de afdeling Ster en Maan hoeven
de medewerkers deze niet op als uitzondering.

•

Bewoners en medewerkers worden direct getest bij klachten of contact met een
covid besmet persoon en gaan indien nodig in quarantaine. Bij een besmetting wordt
een analyse gedaan en worden de direct betrokkenen geïnformeerd.

Bezoekersaantal en knuffelcontact
1. Bezoek voor bewoners blijft in Huize Herfstzon belangrijk en mogelijk!
Bewoners hebben er baat bij hun familieleden en bekenden te blijven zien. Als iedereen
de (voorzorg)maatregelen in acht neemt dan is er bezoek en contact mogelijk.
2. Maximaal 3 bezoekers per dag in appartement Huize Herfstzon (4 op Kapellengaarden).
Bezoek uw bewoner in het appartement zelf en zo min mogelijk in de
gemeenschappelijke huiskamer. Zoek zo min mogelijk contact met andere bewoners.
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In verband met de 1,5 meter afstand en het beperken van het besmettingsrisico kan
iedere gevaccineerde bewoner per dag in het appartement maximaal 3 bezoekers
ontmoeten. In Kapellengaarden is dit maximaal 4 per dag.
3. Bijzonderheden: knuffelcontacten en individuele uitzonderingen
- Iedere bewoner heeft twee vaste gevaccineerde ‘knuffelbezoekers’ die zijn
aangewezen door de 1e contactpersoon en staan vermeld in het cliëntdossier. Zij
mogen binnen het appartement het mondneuskapje af en hoeven geen 1.5 meter
afstand te houden.
- In overleg met de arts en familie wordt bij een aantal bewoners geen mondneuskapje
gedragen in verband met communicatie en hun aandoening.
4. Uitzonderingen in overleg mogelijk
Uitzonderingen op de bezoekersregeling kunt u bevragen via een zorgmedewerker. In
overleg met de Coronacommissie wordt over uitzonderingen besloten. Bv. in de periode vlak
voor overlijden (terminale fase), bij een verjaardag, bijzonder jubileum of uitvaart.

Activiteiten binnen en buiten Herfstzon
1. Groepsactiviteiten met mensen van buiten stoppen de komende 3 weken. Zoals:
- de feestavond met optreden van artiesten van buiten gaat niet door
- het uitje “met koeien knuffelen” wordt verplaatst naar volgend jaar
- een extern koor kan tijdelijk niet bij ons oefenen op maandagavond
- een groep van buiten die een ruimte gebruikt op woensdagen komt even niet.
2. Groepsactiviteiten intern voor bewoners door de week gaan zoveel mogelijk door, maar
alleen met vaste vrijwilligers. Bij afwezigheid van vrijwilligers proberen we deze te
vervangen door vaste begeleiders en een alternatieve activiteit te bieden.
3. Bij een besmetting van een of meer bewoners, dan worden tijdelijk aanvullende
strengere maatregelen genomen. Die worden dan apart besloten en gecommuniceerd.

Tijdelijk geen externe hulpverleners in de inleunwoningen Kapellengaarden
Om kruisbesmettingen van Covid tussen de organisaties te beperken mogen in de vier
inleunwoningen van verpleeghuisafdeling Kapellengaarden tijdelijk geen medewerkers meer
komen van andere organisaties voor: thuiszorg, WMO-huishoudelijke hulp en
contactberoepen. Medewerkers van Huize Herfstzon zullen deze zorg tijdelijk uitvoeren.
Net als vorig jaar is dit tijdelijk. Nu van 15 november tot 15 januari 2022.
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3e vaccinatie voor bewoners en verpleeghuismedewerkers is versneld
In de afgelopen twee weken zijn de Covidbesmettingen in de verpleeghuizen enorm
gestegen. Er zijn inmiddels veel grote uitbraken in diverse verpleeghuizen in Nederland en
ook zijn er voor het eerst weer overlijdens aan Covid gemeld. Dit is een ongewenste
ontwikkeling.
Naar aanleiding daarvan is inmiddels het landelijk besluit genomen dat
verpleeghuisbewoners versneld een 3e prik, de boostervaccinatie, krijgen. Daar zijn we erg
blij mee, omdat zij dan in Huize Herfstzon extra beschermd zullen zijn.
De bewoners van de inleunwoningen van afdeling Kapellengaarden worden ook uitgenodigd
om bij de vaccinatie aan te sluiten. En tenslotte kunnen ook onze verpleeghuismedewerkers
binnenkort opnieuw gevaccineerd worden.
We proberen dit alles zo snel mogelijk op onze eigen locatie te realiseren. De voorbereiding
voor boostervaccinatie voor bewoners, en ook van medewerkers, binnen Huize Herfstzon is
inmiddels gestart. Er zal o.a. opnieuw om toestemming gevraagd worden aan de bewoners
(of hun eerste contactpersoon) voor deze boostervaccinatie.
Daarnaast is het vaccinatieteam in Herfstzon weer samengesteld en binnenkort wordt er een
haalbare vaccinatiedatum gepland. We doen dit zo gauw we weten wanneer de (Pfizer)
vaccins geleverd kunnen worden.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit bericht?
We hopen dat na een tijdje Covid weer afneemt en dat we gespaard blijven van een grote
uitbraak met Covid. Straks weer versoepelen met maatregelen is wat we iedereen gunnen:
zowel voor medewerkers, vrijwilligers en bezoek. Ondertussen blijven we elkaar steunen om
zo veilig en zo gezellig mogelijk met elkaar om te gaan.
Als u vragen heeft kunt u deze rechtstreeks stellen aan de zorgmedewerker of aan de
leidinggevende op locatie, Stella Broeks of Karin Schuurman. Zij zullen uw vragen
beantwoorden of voorleggen aan het Coronateam.
U mag ook een e-mail met uw vraag sturen aan s.broeks@herfstzongoor.nl

