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Geachte bewoners, familieleden en contactpersonen, 

 

Deze nieuwsbrief is een vervolg op de extra nieuwsbrief van 27 augustus. 

De twee positief geteste medewerkers zijn nog niet terug aan het werk. Dat gaat pas 

gebeuren als ze de voorgeschreven periode klachtenvrij zijn. 

De positief geteste bewoner wordt nog in isolatie verpleegd. 

 

Opheffing quarantaine bewoners in appartementen Musicus, Schrijver, Schilder 

en Beeldhouwer 

Bij een aantal bewoners die in quarantaine geplaatst waren is ook een coronatest 

aangenomen, dit wanneer hier volgens hun behandelend (huis)arts een indicatie 

voor aanwezig was. Alle testen waren negatief. Ook de quarantaine van die 

bewoners dient wel de door de GGD/RIVM voorgeschreven tijd aangehouden te 

worden. Dat wil zeggen dat de quarantaine t/m vandaag voortduurt.  

Bewoners van de Musicus, Schrijver, Beeldhouwer en Schilder die in quarantaine 

zijn kunnen, wanneer zij geen lichamelijke klachten hebben/krijgen die aan corona 

gerelateerd kunnen zijn, vanaf dinsdag 1 september hun woning weer verlaten, 

bezoek ontvangen, etc. Voor hen gelden dan weer net als voor alle andere burgers 

de algemene richtlijnen van het RIVM: 

• 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. 



Tevens is het t/m 4 september niet toegestaan de gangen/afdelingen in het 
Zorggebouw (Toneelspeler en Danser) te betreden. 

 

Test bij medewerkers 

Via speciale afspraken met de GGD zijn vrijdagavond 50 medewerkers getest die de 

afgelopen tijd gewerkt hebben en die contacten hebben gehad met (mogelijk) 

besmette collega’s en bewoners. Het betreft voornamelijk zorgmedewerkers 

(waaronder een paar ‘uitzendkrachten’) en medewerkers in de huishouding en 

keuken. Nog niet alle uitslagen zijn bekend bij het RSH (uitslagen worden door de 

GGD alleen aan de personen zelf gemeld, niet aan het RSH) maar voor zover ze al 

wel bekend zijn (ruim 50%), betreft het negatieve uitslagen. 

 

Voorlopig handhaven preventief gebruik van persoonlijke beschermende 

maatregelen 

Bij alle intensievere zorgmomenten waarbij niet de 1,5 meter afstand aangehouden 

kan worden blijven alle zorgmedewerkers tot nader order gebruik maken van 

mondmasker en handschoenen. Dit geldt zowel voor de verzorging in het 

Zorggebouw als voor de appartementen. 

 

Maatregelen Zorggebouw (Toneelspeler en Danser) 

In afstemming met en op aanwijzing van de huisarts en de GGD is vastgesteld dat 

de maatregelen in het Zorggebouw  blijven gelden t/m vrijdag 4 september.  

Wanneer er geen directe aanleiding is voor verlenging van de maatregelen (bijv. 

een nieuwe besmetting) dan is vanaf zaterdag 5 september weer bezoek mogelijk 

en kunnen de bewoners van de Toneelspeler en Danser weer gebruik maken van het 

restaurant en de andere algemene voorzieningen als bibliotheek, algemene 

muziekruimte, algemene atelier.  

Aan familie hierbij wel het verzoek om in de gaten te houden of er de komende 

dagen geen informatie komt (nieuwsbrief) waaruit blijkt dat bezoek toch niet 

mogelijk is vóór men op bezoek komt. 

Voor het bezoek vanaf 5 september gelden wel de regels als voorheen:  

 - bij verplaatsing over de gangen (alle etages) en door de woonkamers (begane 

grond) dient het bezoek een mondmasker te dragen; 

- bij verblijf in de kamer van bewoner moet 1,5 meter afstand bewaard kunnen 

worden; 

- bezoek van het restaurant is toegestaan mits men gebruik kan maken van een 

zitplaats. 

 

 

 



Kapper, pedicure, bewegingstherapeut, etc. 

Vanaf 7 september is bezoek aan beautysalon, kapper, pedicure etc. weer mogelijk, 

waarbij de betreffende professionals de voor hun beroepsgroep geldende 

voorschriften aanhouden. 

Inzet van vrijwilligers blijft ook opgeschort tot 7 september. 

 

Met vriendelijke groet, 

Karin Annaert en Herman Roest 


