
 
 

 

Corona-maatregelen in het Rosa Spier Huis 
17-03-2020 

 

 

Inmiddels heeft de overheid nieuwe vergaande maatregelen genomen. Het advies om 

sociale contacten te mijden leidt in het Rosa Spier Huis (RSH) tot de volgende 

ingrijpende maatregelen:  

 

1. Geen bezoekers meer toegestaan in het Zorggebouw vanaf 17 maart.  

Indien de ernst van de gezondheidssituatie van een individuele bewoner daar 

aanleiding toe geeft kan uitsluitend in overleg met de zorg een afspraak 

gemaakt worden over het bezoeken van die bewoner.  

 

2. Het galeriecafé is gesloten vanaf 17 maart. Hierdoor is het voor bezoekers ook 

niet mogelijk de expositie te bezichtigen.  

Alle bewoners die recht hebben op een warme maaltijd (bewoners met een 

VPT/ZZP contract óf bewoners met een maaltijdabonnement) krijgen met 

ingang van dinsdag 17 maart de warme maaltijd tussen de middag 

thuisbezorgd. 

 

3. Het vaste activiteitenprogramma voor bewoners vervalt vanaf 17 maart. Onze 

activiteitenmedewerkers zullen regelmatig bij de bewoners langs gaan. 

 

Er is op moment van schrijven geen Corona geconstateerd in het RSH. Als dat wel 

gebeurt zullen/kunnen maatregelen aangescherpt en uitgebreid worden. 

 

Contact met het Rosa Spier Huis 

Wij verzoeken u zo min mogelijk te bellen met het Rosa Spier Huis, zodat wij ons 

kunnen concentreren op de zorgverlening.  

 

Bezoek aan bewoners in de appartementsgebouwen Musicus, Schrijver, 

Beeldhouwer en Schilder  

Deze bewoners bepalen zélf of zij wel of geen bezoek willen ontvangen. Wij adviseren 

hen echter het algemene advies van het RIVM op te volgen; In geval van 

verkoudheid, keelpijn, hoesten al dan niet met koorts adviseren wij bezoekers een 

bezoek uit te stellen tot deze klachten minimaal een etmaal (24 uur) verdwenen zijn.   

 

Medewerkers 

•De vitale beroepen in het RSH zijn de medewerkers van Huishouding, Keuken en 

Zorg. Zij blijven werken volgens rooster, bij ziekte wordt getracht vervanging te 

regelen.  

•De overige medewerkers (administratie etc.) werken zoveel mogelijk thuis en zijn 

afhankelijk van hun rol bij toerbeurt in RSH aanwezig .  

 



 

 

Aanwezigheid Directie/crisismanagement 

Directeur en adjunct directeur zijn 24 uur per dag bereikbaar voor het team en voor 

de autoriteiten. Vanaf 17 maart zijn zij bij toerbeurt (week op week af) aanwezig in 

het huis. Dit om te voorkomen dat beiden tegelijk ziek zouden worden. De continuïteit 

wordt op deze manier gewaarborgd. 

 

Informatievoorziening 

Wij  zullen voortdurend, als omstandigheden of maatregelen wijzigen, nieuwsbrieven 

uitsturen. Alle bewoners ontvangen de nieuwsbrief op papier in de brievenbus. 

Contactpersonen van bewoners worden per mail geïnformeerd. 

Op de website wordt het laatste nieuws vermeld op de nieuwspagina. 

 

Tot Slot  

Het zijn voor ons allen moeilijke en zware tijden, ons team doet er alles aan om alles 

zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij vragen u om uw begrip.  


