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Nieuwsbrief Rosa Spier Huis  

Extra communiqué betreffende coronamaatregelen  

14 oktober 15.00 uur 

 

Geachte bewoners, familieleden, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers, 

Naar aanleiding van de persconferentie gisteravond zijn ook wij weer genoodzaakt een aantal 
maatregelen aan te passen. 
 
De situatie in huis is momenteel dat het ziekteverzuim van personeel nog iets oploopt, omdat 
medewerkers ook bij lichte klachten thuisblijven in afwachting van test en uitslag. Het aantal positief 
geteste medewerkers is momenteel nog steeds beperkt, maar hun uitval heeft veel gevolgen omdat 
wij een klein team hebben. 
Wat duidelijk is geworden dat ook medewerkers die positief getest zijn soms weinig tot en/of milde 
klachten hadden (loopneus, beetje keelpijn).  
 
Aan u allen het verzoek om dus, zelfs bij geringe klachten, NIET op bezoek te komen c.q. thuis te 
blijven.  
 
Op moment van schrijven zijn er twee bewoners bekend met corona. Er wordt op dit moment aan 
deze twee bewoners geen zorg geleverd door het RSH. 
 
De werkdruk blijft onverminderd hoog voor ons team; zij focussen zich op het uitvoeren van de 
belangrijkste zorgtaken. We vragen de bewoners, familie en mantelzorgers om begrip en danken 
onze medewerkers voor hun enorme inzet.  
 
Maatregelen in Rosa Spier Huis 

• Het restaurant is niet meer open voor bezoekers van buiten; uitsluitend nog toegang voor 
bewoners: 

o Max. 30 personen 
o Met reservering 
o Max. 4 personen aan één tafel 
o Registratie verplicht 
o Mondmasker op bij verplaatsingen 
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o Bewoners kunnen desgewenst bestellen van de kleine kaart; de openingstijden 
kunnen echter worden beperkt naar omstandigheden. Voor de laatste informatie 
over de openingstijden verwijzen we naar de borden bij de entree van het 
restaurant.  
 

• Mondmaskers – bezoekers  
o Iedereen is verplicht een mondmasker te dragen bij verplaatsingen in alle gebouwen 

(dus ook in de hal/gangen van de appartementsgebouwen) 
o In Cultuurgebouw: zodra /zolang u zit mag het af 
o Bij bezoek aan bewoners Toneelspeler /Danser: 

▪ U kunt de bewoner bezoeken in diens kamer, u kunt helaas niet met de 
bewoner naar het restaurant, maar wel naar buiten. 

▪ Wij adviseren u het mondmasker op te houden gedurende uw bezoek.  
 

• Mondmaskers – bewoners Musicus, Schrijver, Beeldhouwer, Schilder  
o Iedereen is verplicht een mondmasker te dragen bij verplaatsingen in alle gebouwen 

(dus ook in de hal/gangen van de appartementsgebouwen). 
o In Cultuurgebouw: zodra /zolang u zit mag het af. 
o Bij bezoek aan bewoners Toneelspeler /Danser: 

▪ U kunt de bewoner bezoeken in diens kamer, u kunt helaas niet met de 
bewoner naar het restaurant. 

▪ Wij adviseren u het mondmasker op te houden gedurende uw bezoek.  
o Bij bezoek aan Zorggebouw (kapper, administratie, pedicure etc. etc.) mondmasker 

dragen.  
 

• Mondmaskers – bewoners Toneelspeler, Danser  
Voor zover mogelijk dragen deze bewoners een mondmasker. Het is echter, gezien de 
specifieke gezondheidssituatie van sommige bewoners, niet altijd haalbaar. 

 

• Mondmaskers - medewerkers en vrijwilligers 
Dragen gedurende hun aanwezigheid een mondmasker tenzij zij op een stoel zitten in 
pauzeruimte of kantoor (zie verder aparte instructies welke verzonden zijn via mail). 
Een uitzondering wordt gemaakt voor het keukenpersoneel. Hiertoe volgen we specifieke 
richtlijnen.  
 

Bezoekregeling Toneelspeler en Danser  
Op dit moment willen wij geen beperkingen opleggen, we willen u echter dringend adviseren om:  

o Het aantal bezoekers per keer te beperken (zeker gezien het feit dat u het bezoek 
brengt ín de woning van de bewoner en u 1.5 m. afstand dient te houden). U kunt 
níet met de bewoner plaatsnemen in het restaurant. U kunt uiteraard wel een 
wandeling gaan maken. 

o Het aantal verschillende bezoekers te beperken gedurende de komende 4 weken. 
o U dient zich uiteraard nog steeds te melden en registeren bij de receptie. 

 
Activiteiten in het Rosa Spier Huis 
We streven er naar deze zoveel mogelijk plaats te laten vinden, er zijn echter wel restricties wat  
betreft het maximum aantal deelnemers en evt. per ‘afdeling’. Verder dienen de aanwijzingen van 
het personeel altijd te worden opgevolgd.  
 

• Pendelbusje: deze rijdt zeer beperkt,  we zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van 
vrijwilligers. Het vervoer is uitsluitend bedoeld voor díe bewoners die geen anderen hebben 
om voor hen boodschappen te doen. Er kunnen maximaal 2 bewoners mee (met 
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mondmasker). Er is alleen een chauffeur en geen begeleiding. Voor meer informatie over 
planning etc. zie de ‘gewone’ nieuwsbrief.   
 

• Vaste activiteiten vinden zoveel mogelijk doorgang (uiteraard binnen de richtlijnen) 
o Max. 30 personen mogen aanwezig zijn in galeriecafé of Anna Stibbe Concertzaal 
o Activiteiten in algemeen atelier of muziekkamer; vinden per groep plaats (bijv. 

Toneelspeler begane grond apart) o.l.v. onze medewerkers.  
o Bewegingsactiviteiten in concertzaal o.l.v. medewerkers RSH: hierbij kunnen 

restricties zijn m.b.t .max. aantal, verder krijgt iedereen een ‘gemarkeerd vak’ 
toegewezen. 

o Leesclub bibliotheek: de richtlijnen geven helaas aan dat er maximaal 4 personen uit 
verschillende huishoudens aan één tafel mogen zitten. Voor meer deelnemers kan 
eventueel gebruik gemaakt worden van het podium (mits aan twee tafels).  

o Yoga/pilatesgroep: Kan doorgaan op podium Concertzaal mits alle deelnemers 1.5 
meter afstand houden en men op /naast zijn stoel blijft. Stoelen dienen op minimaal 
1.5 m afstand van elkaar geplaatst te worden. In concreto is er dan ruimte voor circa 
10 deelnemers. (Regels voor een sportschool zijn van toepassing). 

o Wandelclub; kan doorgaan. Indien rolstoel geduwd wordt mondmasker dragen.  
 

• Tentoonstelling 
o Opening 23 oktober in 2 sessies van max 30 aanwezigen, uitsluitend voor bewoners. 
o Bezoekers van buiten mogen de tentoonstelling bekijken, met mondkapje. Ze mogen 

echter niet gaan zitten in het restaurant. (Voor het bezoeken van de tentoonstelling 
gelden de regels van de zgn. doorstroomlocaties). 

o Tentoonstelling kan niet bezocht worden door bezoekers gedurende de lunchtijd 
(dus niet tussen 11.30 en 13.30 uur). 

 
 
We verwachten dat bovengenoemde maatregelen minimaal vier weken van kracht zullen zijn. We 
vragen u allen om uw medewerking, we kunnen dit alleen samen !  

Als u vragen heeft mailt u dan naar directie@rosaspierhuis.nl; 

 

Met vriendelijke groet,  

Karin Annaert / Herman Roest 

Directie Rosa Spier Huis  
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