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De situatie rondom Covid is in Huize Herfstzon gewijzigd. Daarom een extra Covid-bericht. 

 

Samenvatting: 

- Huize Herfstzon gaat tijdelijk twee weken in deelquarantaine door Covidbesmetting 

bij enkele bewoners, en de verwachting is dat het aantal besmettingen zal oplopen.  

- Bezoek op alle afdelingen is beperkt tot 2 personen bezoek per week. Op de 

dementieafdelingen Maan en Ster moeten bezoekers beschermende kleding aan 

(verkrijgbaar bij de ingang). Geen familiebezoek in de huiskamers. 

- Brononderzoek laat drie besmettingsbronnen zien: positief geteste familie en een 

medewerker. Maar wij doen niet aan wijzen en nakijken. Covid heeft geen schuld en 

geen oorzaak. Iedereen doet zijn best en Corona is overal om ons heen en in de hele 

wereld. We wisten vanaf het begin al dat het ook een keer bij Huize Herfstzon zou 

komen, want we krijgen er allemaal mee te maken. 

- Met grote inzet proberen we de komende periode om bewoners en medewerkers te 

helpen en uitbreiding te beperken. Bij Huize Herfstzon doen we dat samen, en met u. 

 

Er heerst beperkt Covid in Huize Herfstzon en daarom er is sprake van een Covid- besmetting 

fase 2.  Op dit moment van schrijven zijn er 2 bewoners Covid-positief gebleken. De 

komende week kan deze groep nog groter worden vanwege de incubatietijd van het Covid-

virus. 

 

We kiezen voor zoveel mogelijk: 

- beschermende maatregelen 

- behoud van bezoek met een beperkte bezoekregeling 

- activiteiten op maat 

- het gescheiden houden van medewerkers, bewoners en bezoek per afdeling. 

- Quarantaine op de kamer voor bewoners die positief getest zijn of bewoners met 

verhoogd risico 

- Uitzonderingen op de bezoekersregeling kunt u aanvragen.  

 

In verband met besmettingsgevaar en beheersing van Covid  

vragen we uw aandacht voor en medewerking aan het volgende: 

 

 

        Maatregelen voor Covid (fase 2) in Huize Herfstzon 
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Bezoek voor bewoners blijft in Huize Herfstzon belangrijk en mogelijk!          

Bewoners hebben er baat bij om een paar vaste bezoekers te blijven zien. Als iedereen de 

(voorzorg)maatregelen in acht neemt dan is er beperkt bezoek en contact mogelijk.  

 

- Tijdelijk alleen 2 vaste bezoekers per bewoner zijn welkom de komende periode  

Dit zijn niet meer dan 2 verschillende mensen over de gehele week. De eerste 

contactpersoon wijst deze aan. 

- U vermijdt het contact met andere bewoners, bezoekt rechtstreeks 1 bewoner op 

zijn of haar kamer en niet in de gemeenschappelijke huiskamer. 

- Bezoek voor Zon en Kapellengaarden kan volstaan met handen desinfecteren en het 

mondneuskapje continue dragen. Ook niet even afzetten om te eten of te drinken. 

- Bezoek voor afdeling Maan en Ster trekt bij de hoofdingang al beschermende kleding 

aan (schort, mond-neuskapje en handschoenen.) De instructie leest u bij de 

hoofdingang, waar ook de beschermende kleding ligt.  

- Aan het eind gaat u rechtstreeks weer via de lift naar de uitgang, trekt daar uw 

beschermende kleding uit en doet dit in de vuilnisbak. 

- Uitzonderingen op de bezoekersregeling kunt u bevragen via een zorgmedewerker. 

In overleg met de Coronacommissie wordt over uitzonderingen besloten. 

Bijvoorbeeld in de periode vlak voor overlijden (terminale fase), bij een bijzondere 

verjaardag, een jubileum of een uitvaart. 

Heeft u verkoudheids- of Covid achtige klachten als, familielid, bezoeker of vrijwilliger 

- Bezoek Huize Herfstzon niet  

- Laat u testen en Meldt een positieve Coviduitslag nog dezelfde dag bij Huize 

Herfstzon als u in de week ervoor nog in Herfstzon bent geweest! 

Uit voorzorg worden alle bewoners en medewerkers getest op Covid. Dit om inzicht te 

krijgen in de verspreiding en om maatregelen te kunnen inzetten voor de beheersbaarheid. 

- Op maandag 29 november test ons eigen kweekteam alle bewoners van Maan, Zon 

en Kapellengaarden uit voorzorg getest en dit wordt zo nodig 5 dagen later herhaald.   

        Tijdelijk: 2 vaste bezoekers per bewoner per week voor heel Herfstzon 

        Bewoners en medewerkers worden getest vanwege incubatietijd Covid 

        Alertheid en melding gevraagd aan familie, bezoekers en vrijwilligers  
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- Op woensdag 1 december worden de bewoners van Ster opnieuw getest, omdat er 

nog een Incubatietijd loopt waarin ze Covid-positief kunnen worden.  

- Op maandag 29 en dinsdag 30 november laten de medewerkers zich bij de GGD 

testen. Op zaterdag 4 en zondag 5 december laten negatief geteste medewerkers 

zich nog een keer laten testen. 

We hopen enorm dat er niet meer besmettingen blijken, maar tot die tijd moeten we ons 

extra blijven beschermen! 

 

Om een aantal gezellige activiteiten per groep bewoners te blijven doen, zijn 

activiteitenbegeleiders aanwezig en ook de vaste vrijwilligers blijven welkom. 

Buitenactiviteiten, zoals wandelen kunnen doorgaan voor Zon en Kapellengaarden. En 

binnen activiteiten doen we per afdeling.  

Gerdie Kip coördineert de vrijwilligersactiviteiten en met haar kun je overleggen, op welke 

afdeling je van betekenis kunt zijn. Ook de gastvrouwen bij de Receptie zijn aanwezig. 

 

Deze Boostervaccinatie is gepland op 8 en 9 december voor alle bewoners.  

Bewoners en medewerkers die recent positief getest zijn, zullen de Boostervaccinatie niet 

krijgen. De uitnodigingen zijn al verstuurd, zonodig passen we die nog aan op de actuele 

situatie. 

 

Als u nog vragen heeft over dit bericht, 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 voor de leidinggevenden via  

s.broeks@herfstzongoor.nl of aan het Coronacrisisteam via a.lamme@dewarmehuizen.nl 

Dat blijven we zeggen en hopen!                      

        Gevolgen voor de Boostervaccinatie  

        Vaste vrijwilligers per afdeling welkom 
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