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Vorige week ontving u van ons een nieuwsbrief met de mededeling over de Coviduitbraak 
op de afdelingen Ster en Maan. De afgelopen drie weken waren een diepzwarte bladzijde in 
de geschiedenis van Huize Herfstzon voor de bewoners, families en medewerkers. We 
hebben Covid van heel nabij leren kennen als een gemene, grillige en ernstige ziekte, 
waarbij het onvoorspelbaar was hoe deze ziekte mensen treft en veel bewoners en 
medewerkers ziek zijn geworden. Er waren ook overlijdens aan Covid. We wensen de 
families heel veel sterkte in deze tijd.  
 
Vandaag, vlak voor de kerst, gaan we weer open.  
Zo plotseling als Covid kwam, zo snel is hij nu weer weg en de strenge maatregelen hebben 
daaraan bijgedragen. Iedereen die ziek was, is inmiddels genezen of nog herstellende van 
Covid. Alle afdelingen gaan vandaag weer open en de volledige beschermende pakken gaan 
uit. Bezoek kan komen met continue een mondkapje op en goede handdesinfectie. 
 
We danken alle families en betrokkenen voor hun steun en begrip. En vooral ook alle 
medewerkers die in deze zware tijd de liefdevolle en warme zorg hebben gegeven en met 
bewoners en families samen, liefde en leed deelden. Deze betrokkenheid zijn de lichtjes in 
deze donkere dagen voor Kerst geweest.  
De lichten zijn weer aan en we vieren de Kerst weer samen. Vandaag zijn we begonnen met 

het gezamenlijk kerstdiner met mooie live kerstmuziek.  

Voor alle afdelingen is de quarantaine opgeheven en is het weer net zoals vlak voor de 

coviduitbraak:  

- Bewoners kunnen zonder beperkingen naar buiten en op pad. 

- We blijven altijd alert op Covidachtige klachten en observeren de bewoners met extra 

aandacht. Bewoners 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.  

- Bezoek. 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. 

• Meldt een positieve Coviduitslag nog dezelfde dag bij Huize Herfstzon als u in de 

week ervoor nog in Herfstzon bent geweest! 

• Altijd handen desinfecteren bij binnenkomst en bij vertrek. 

• Houd 1,5 meter afstand van elkaar. 

        Kapellengaarden en Zon weer open vlak voor de kerstdagen 

        Bezoekregeling heel Huize Herfstzon  
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• Aantallen bezoek: maximaal 2 bezoekers per dag.  

• Bezoek uw bewoner in het appartement zelf en niet in de gemeenschappelijke 

huiskamer en ook niet in het restaurant. Voorkom zoveel mogelijk het contact met 

andere bewoners.   

• Mondkapje op 

▪ U moet continue een neusmondkapje dragen in alle algemene ruimten en binnen 

de bewonersappartementen. 

▪ U mag, als u 1,5 meter van de bewoner af zit, 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. 

 

- Verpleeghuismedewerkers hebben als essentieel beroep hun eigen officiële richtlijnen 

voor Covid. Zij blijven een neusmondkapje dragen en desinfecteren. 

 

Bewoners ophalen:  

o In de auto of bus altijd de mondkapjes ophouden, zowel bewoner, bestuurder als 

passagiers.  

o Op externe locatie en intern maximaal 2 personen (landelijke richtlijnen). 

o Uitzondering met Kerst en Oud & Nieuw: 4 personen (maar op de kamers van 

Maan, Ster en Zon moet dit gesplitst zijn in 2x 2 personen. Of 1x3 personen, 

omdat er anders geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden).  

o Ieder uitje melden bij de verpleging, die zal een Covidtest bij de bewoner 

inplannen 5 dagen na het extern bezoek tijdens de feestdagen.  

 

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. 

We blijven alert met elkaar, want we weten dat Covid de wereld nog niet uit is. Het zal dus 

ook weer een keer bij Huize Herfstzon terugkeren. Ook dan zullen we het zorgvuldig 

aanpakken en u daarover informeren.  

Het informeren via een nieuwsbrief doen we alleen bij grotere bijzonderheden. Kleinere, 

geïsoleerde en individuele covidbesmettingen worden alleen met de direct betrokkenen 

besproken.  

        Goede en mooie Kerstdagen en een gezond 2022 toegewenst!  
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We hopen echter dat Covid voorlopig weer onze deur voorbij gaat en dat we nu samen 

kunnen herstellen van de afgelopen periode en samen van de feestdagen kunnen genieten.  

 

Als u nog vragen heeft over Covid of 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 

 

We wensen u fijne feestdagen en een goed en gezond 2022. 
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