Informatie over corona
27 augustus 2020, 12.15 uur
Helaas is bij twee zorgmedewerkers sprake van een positieve uitslag van de COVID19 test wat betekent dat zij besmet zijn. Het betreft twee afzonderlijke gevallen
waarbij niet bekend is hoe zij besmet zijn geraakt. Deze informatie heeft ons
gisteren aan het eind van de dag bereikt. Alle bewoners waarbij intensievere
zorgcontacten zijn geweest zijn in quarantaine geplaatst. Deze bewoners zijn hier
gisteravond persoonlijk over geïnformeerd alsmede in de aangewezen gevallen de
eerste contactpersonen.
Vandaag is bekend geworden dat ook een van de bewoners in het Zorggebouw
positief getest is. Dit maakt dat de maatregelen die gisteravond zijn ingevoerd
verder uitgebreid moeten worden.
Alle hieronder staande en verder aan te kondigen maatregelen worden in nauw
overleg met en op aanwijzing van de artsen infectieziekten van de GGD ingevoerd.
Vanaf dit moment wordt het Zorggebouw afgeschermd van de overige delen van het
RSH.
Dit betekent voor de bewoners in het Zorggebouw (Toneelspeler en Danser):
-

geen toegang tot restaurant en algemene ruimtes (algemene atelier en
muziekkamer);
geen bezoek
alle gezamenlijke activiteiten van het team van Martijn worden vooralsnog
opgeschort;
inzet van vrijwilligers wordt opgeschort.

Voor de bewoners van de appartementen (Musicus, Schrijver, Beeldhouwer en
Schilder):
-

nog wel toegang tot restaurant en algemene ruimtes alsmede eventuele
individuele atelier en muziekstudio
geen toegang tot het Zorggebouw (ook niet de gangen).

Uiteraard blijft voor deze bewoners wel van het grootste belang de algemene
hygiënerichtlijnen van de RIVM aan te houden:
De algemene hygiënemaatregelen die geadviseerd blijven:
•

Was vaak uw handen.

•

Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.

•

Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
Schud geen handen.
Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.

•
•

Voor de bewoners die verteld is dat zij in quarantaine geplaatst zijn, geldt uiteraard
dat zij niet in het restaurant of algemene ruimtes mogen komen en ook geen bezoek
kunnen ontvangen.
Daarnaast geldt voor bezoekers van de bewoners in de appartementen het advies:
blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, lichte hoest of verhoging vanaf 38 graden Celsius.
Deze maatregelen zijn in ieder geval van kracht t/m dinsdag 1 september.
De mogelijkheid bestaat wel dat ze langer aangehouden dienen te worden of zelfs
aangescherpt. U wordt uiteraard op de hoogte gehouden.
Aangezien de beautysalon zich in het zorggebouw bevindt, wordt deze ook
afgesloten tot nader order. De kapper/pedicure kan niet bezocht worden.
Beschermende maatregelen.
Ter wille van uniformiteit en hanteerbaarheid is besloten dat de zorgverlening aan
alle bewoners die hiervoor in aanmerking komen en waarbij niet de anderhalve
meter afstand bewaard kan worden, met mondmasker en wegwerphandschoenen
verzorgd worden. Dat geldt dus ook voor alle bewoners in de appartementen die
zorg ontvangen.
Vragen /contact met Rosa Spier Huis Familie/mantelzorgers:
• Heeft u als familie vragen over de zorg voor uw familielid/naaste? Leg dan contact
met de vaste contactpersoon op uw afdeling.
• Als de gezondheidssituatie van uw familielid daar aanleiding toe geeft neemt onze
zorgmedewerker contact op met de eerste contactpersoon.
• Voor alle andere vragen over de maatregelen kunt u mailen met
directie@rosaspierhuis.nl

Wanneer de situatie verandert, zullen wij via deze internetpagina informeren en de
nieuwsbrief verspreiden.
Heeft u vragen over het coronavirus? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) via 0800-1351. Ook vindt
u meer informatie op de website van het RIVM: www.rivm.nl/coronavirus.

