Nieuwsbrief Rosa Spier Huis
Extra communiqué betreffende coronamaatregelen – mondkapjes
aangepast
2 oktober 09.00 uur
Geachte bewoners, familieleden en contactpersonen, medewerkers en vrijwilligers,
Op dit moment zijn er geen bewoners of medewerkers met een positieve corona
test.
Aangezien de regering het advies m.b.t gebruik mondkapjes heeft gewijzigd hebben
wij onze maatregelen daarop aangepast.
Zoals eerder gemeld altijd weer een puzzel voor ons omdat wij zowel een
zorginstelling, horecavoorziening als concert-theaterzaal zijn.
Na intensief overleg zijn wij daarom tot een aantal aanpassingen gekomen van het
beleid.
De wijzigingen t.o.v. het vorige communiqué van de 29e zijn geel gemarkeerd.
Wij verzoeken iedereen om deze regels na te leven. We kunnen dit alleen samen
doen.
Hieronder treft u een overzicht van de nieuwe en bestaande maatregelen en
adviezen.
Met vriendelijke groet,
Karin Annaert en Herman Roest
(directie Rosa Spier Huis)
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En in aanvulling:
•

Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.

•

Schud geen handen.
In uw eigen woning:
Dringend advies niet meer dan 3 personen te ontvangen (exclusief kinderen t/m 12
jaar). Hierbij dient u er altijd voor te zorgen dat mensen 1,5 meter afstand van
elkaar houden en ook de hygiënemaatregelen naleven.
Galeriecafé - horecavoorziening - binnen
• Maximaal 30 personen (exclusief personeel) toegestaan
• Lunch: Voor bewoners met een maaltijdabonnement (of maaltijd i.vm.
zorgovereenkomst) is een vaste plaats gereserveerd op een vast tijdstip.
Hun naam wordt automatisch geregistreerd.
• Wij adviseren bezoekers én overige bewoners vooraf te reserveren.
• Vol is vol: U kunt ook aan ‘de deur’ reserveren, maar als er dan al 30
mensen aanwezig zijn kunt u niet naar binnen.
• Alle gasten dienen zich te registeren, ook bewoners!
• U mag met maximaal 4 personen aan een tafel (mits 1.5 m)
• U mag niet rouleren over meerdere stoelen
• Bij binnenkomst draagt u een mondmasker (mag af als u zit)
• Medewerkers worden verzocht in personeelsruimte, tafel bij receptie of
keuken of op 1e verdieping te lunchen (vergaderzaal, koffiecorner, zitje)
Galeriecafé – terras – buiten
• Maximaal 40 personen (exclusief personeel) toegestaan
• Wij adviseren bezoekers én overige bewoners vooraf te reserveren
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•
•
•
•

Vol is vol: U kunt ook aan ‘de deur’ reserveren, maar als er dan al 40 mensen
aanwezig zijn kunt u geen plaatsnemen.
Alle gasten dienen zich te registeren, ook bewoners !
U mag met maximaal 4 personen aan een tafel (mits 1.5 m)
U mag niet rouleren over meerdere stoelen

Galeriecafé gedurende extra activiteiten gesloten
Wanneer er extra activiteiten zijn in het galeriecafé zoals een optreden in het kader
van Jong & Oud dan gelden de volgende maatregelen:
• Galeriecafé is in dit geval volledig gereserveerd gedurende aangegeven
tijdsperiode en niet toegankelijk voor overige bewoners of bezoekers. Het
betreft dan een besloten bijeenkomst
• Stoelen worden geplaatst door personeel RSH en mogen niet verplaatst
worden.
• Optreden zal plaatsvinden in twee sessies, tijden worden gepubliceerd in de
nieuwsbrief.
• Maximaal 30 personen exclusief personeel en optredend artiest(en). Vol is
vol.
Concertzaal/theater
• Mondmasker verplicht totdat u plaats heeft genomen (zelf mee te nemen)
voor alle bezoekers, personeel en vrijwilligers (dus ook voor bewoners
appartementen)
• Bij opstaan om zaal te verlaten mondmasker weer op
• Het maximum aantal bezoekers is 30 (exclusief personeel/vrijwilligers)
• Kaarten kunt u vooraf kopen via website of receptie (gedurende
kantoortijden).
• Er vinden doorgaans twee voorstellingen plaats per avond. Wij verzoeken
niet eerder dan 30 minuten voor aanvang van de voorstelling te komen.
• Volg verder instructies van onze medewerkers.
Beschermende maatregelen
• Alle bezoekers worden verzocht hun handen te desinfecteren bij de ingang
(of sluisdeur)
• Mondmaskers:
o Bezoekers: mondmasker verplicht gedurende verplaatsing in ZorgCultuurgebouw. Wij verzoeken bezoekers zélf een mondmasker mee te
nemen. Deze zijn ook te koop via de receptie. Wij stellen deze níet
gratis ter beschikking. Zodra zitplaats is ingenomen mag masker af
(dit geldt zowel in horeca, in de kamer van de bewoner in het
zorggebouw als in het theater).
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o Bewoners appartementen: mondmasker verplicht bij verplaatsing in
cultuur-zorggebouw.
▪ Zodra u zit (in galeriecafé of theater) mag het af
▪ Zodra u in uw eigen atelier of studio bent mag het uiteraard af
▪ Yogaklas e.d: zodra u zit, of op vaste plek naast uw stoel staat
mag het af.
o Bewoners Toneelspeler en Danser: zij gebruiken het Restaurant e.d.
vanuit hun situatie als bewoner in een instelling. I.v.m.
zorgindicatie/situatie hoeven zij geen mondmasker op bij
verplaatsingen in het zorg/cultuurgebouw
o Medewerkers
▪ Kantoorpersoneel: mondmasker bij verplaatsing, mag af zodra
men zit.
▪ Horecapersoneel en keukenpersoneel: dragen geen
mondmasker. Zie *1
▪ Zorgpersoneel, vrijwilligers, personeel huishouding,
technische dienst en medewerkers huiskamers:
▪ Dragen bij verplaatsingen in het gebouw een mondmasker.
(zodra zij zitten mag het af)
▪ Indien er voldoende afstand (1,5 meter) gehouden kan worden
hoeft men geen mondmasker te dragen. Voorbeeld: het
neerzetten van een kopje koffie of een blad met warme maaltijd
in de kamer van een bewoner = GEEN mondmasker nodig. *1
▪ Indien er sprake is van intensievere contacten dient er wel een
mondmasker gedragen te worden (en handschoenen).
Voorbeeld: een bewoner middels daadwerkelijke ondersteuning
uit bed helpen = WEL een mondmasker nodig.
▪ Indien er sprake is van langdurige contacten in een kleinere
ruimte waarbij niet gedurende de hele tijd 1,5 m afstand
gehouden kan worden dient wel een mondmasker gedragen te
worden. Voorbeeld: begeleiden van bewoners bij een
groepsactiviteit in het algemene atelier waarbij ook aan
bewoners aanwijzingen gegeven wordt = WEL een mondmasker
nodig.

Voor bezoekers Toneelspeler en Danser
•
•

Mondmasker verplicht bij verplaatsingen in Cultuur-en Zorggebouw
Blijf ook in de kamer van de bewoner op 1.5 meter afstand.
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•

Voor bezoek Galeriecafé: zie hierboven

Contactberoepen (kapper/pedicure etc.)
Zijn verplicht gegevens te registeren van hun klanten.
Testen
• Voor medewerkers in de directe zorg is een voorrangsregeling beschikbaar.
Heb je klachten, neem dan contact op met je leidinggevende.
• Particuliere bewoners met klachten dienen contact op te nemen met de
huisarts.
• Bewoners met een zorgovereenkomst kunnen contact opnemen met de
zorgmedewerkers.
Voor de geïnteresseerde lezer verwijzen wij naar de websites van de overheid:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/28/aangescherptemaatregelen-om-de-verspreiding-van-het-virus-terug-te-dringen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegenhet-coronavirus/gezondheidsadviezen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegenhet-coronavirus/openbaar-en-dagelijks-leven

Met vriendelijke groet,
Karin Annaert en Herman Roest
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