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Nieuwsbrief Rosa Spier Huis  

Extra communiqué betreffende coronamaatregelen  

 

9 oktober 13.00 u  

 

Geachte bewoners, familieleden, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers, 

Ook in het Rosa Spier Huis nemen de corona verdenkingen en besmettingen toe. (In 

absolute aantallen is het nog beperkt maar met name het aantal verdenkingen 

stijgt) 

 

We willen u daarom hierbij in het algemeen informeren wat onze aanpak is bij 

verdenkingen en besmettingen, van enerzijds bewoners en anderzijds medewerkers. 

 

We kunnen en zullen namelijk niet bij iedere verdenking of besmetting u allen 

informeren. Indien uit onderzoek blijkt dat er een daadwerkelijk risico is ontstaan 

nemen we uiteraard wél contact op met de direct betrokkenen. 

 

Op dit moment loopt met name het ziekteverzuim van personeel hard op, omdat zij 

i.v.m. klachten thuisblijven in afwachting van test en uitslag. Het aantal positief 

geteste medewerkers is momenteel nog beperkt. 

 

Dit betekent dat met veel kunst en vliegwerk voortdurend gezocht moet worden 

naar medewerkers die extra kunnen werken en dat we ons moeten focussen op het 

uitvoeren van de belangrijkste zorgtaken.  

 

We vragen de bewoners, familie en mantelzorgers om begrip en danken onze 

medewerkers voor hun enorme inzet.  

 



2 
 

Wij hebben direct en veelvuldig contact en overleg met de deskundigen van de GGD 

en voeren i.o.m. hen structureel eventueel bron-en contactonderzoek uit. 

 

 

Algemene gang van zaken:  

Verdenking of besmetting bewoner (met zorgindicatie); 

Als een bewoner klachten vertoont die kunnen wijzen op corona, wordt door de 

huisarts een test uitgevoerd en wordt deze bewoner in quarantaine geplaatst; dat 

wil zeggen, deze mag de kamer/woning niet verlaten en ons personeel draagt alle 

beschermingsmiddelen (handschoenen, mondmasker, schort).  Er is dan geen 

bezoek toegestaan.  

Ook na een negatieve test, maar bij aanhoudende klachten blijft een bewoner in 

quarantaine, totdat de klachten aantoonbaar verdwenen zijn.  Zo nodig wordt 

opnieuw getest.  

 

Bij een positieve testuitslag blijft bewoner in quarantaine, totdat klachten 

aantoonbaar verdwenen zijn (langer dan 24 u, en langer dan 7 dagen vanaf eerste 

symptomen). Bij ernstige klachten kán een bewoner eventueel (uiteraard in overleg 

met betrokkene) opgenomen worden in het ziekenhuis. Het kán ook zijn dat de 

bewoner tijdelijk wordt overgeplaatst naar een speciale corona afdeling van een 

collega instelling in de regio. Dit omdat wij hiervoor onvoldoende personeel hebben.  

 

Verdenking Corona bewoner (zonder zorgindicatie)  

Bewoner neemt zelf contact op met huisarts, wordt eventueel getest en gaat dan 

zelf in quarantaine. Het Rosa Spier Huis kan eventuele maaltijden desgewenst 

thuisbezorgen. Mocht zorg nodig zijn dan kan het zijn dat de bewoner door de 

huisarts tijdelijk overgeplaatst wordt naar een speciale corona afdeling van een 

collega instelling in de regio. Bij ernstige klachten kan de bewoner uiteraard 

opgenomen worden in het ziekenhuis.  

 

Verdenking medewerker:  

Als een medewerker klachten heeft meldt deze dit direct bij de leidinggevende en 

blijft thuis (in quarantaine). Het RSH vraagt een voorrangstest aan. Helaas is het 

ook daar erg druk en kan het langer duren. Als de test negatief is en de 

medewerker klachtenvrij is meldt deze zich hersteld. 

 

Als medewerker positief getest is blijft deze in quarantaine.  Pas als deze meer dan 

24 u klachtenvrij is  (en ná 7 dagen vanaf eerste symptomen) komt deze weer 

werken.  

 

Bron en contactonderzoek: 

Zodra bekend wordt dat een bewoner of medewerker positief getest is wordt een 

bron en contactonderzoek door ons uitgevoerd. Hiervoor beschikken we over een 

gedetailleerd protocol.  Met wie was er contact, wat was de duur van het contact 
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(langer of korter dan 15 minuten), de afstand (binnen of buiten 1.5 meter), 

wanneer  was dat (besmettelijke periode start 2 dagen na start klachten en eindigt 

als patiënt 24 u klachtenvrij is én minimaal 7 dagen na start symptomen) etc. etc..   

 

Ook wordt gekeken of de contacten al dan niet beschermd waren. (Ter info  onze 

medewerkers dragen mondmaskers bij directe zorg (binnen de 1.5m)   

Het kan echter zijn dat er contacten waren tussen bewoners onderling. 

Als uit bovenstaande blijkt dat er een risico is dat een bewoner of medewerker 

besmet is wordt deze in quarantaine geplaatst en getest.  

 

Bij bovenstaande worden we ondersteund door deskundigen van de GGD en vindt 

overleg plaats met de huisarts. Uiteraard worden dan de betreffende bewoners 

(en/of eerste contactpersoon) of medewerkers geïnformeerd. 

 

Wij hopen u hiermee meer duidelijkheid gegeven te hebben en als u vragen heeft 

mailt u dan naar directie@rosapspierhuis.nl. 

 

Veel sterkte allemaal. 

Met vriendelijke groet,  

 

Karin Annaert / Herman Roest 

Directie Rosa Spier Huis  

 

 

 

En in  aanvulling: 

• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog. 

• Schud geen handen. 

mailto:directie@rosapspierhuis.nl
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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 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.  
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• 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 Zorg-

Cultuurgebouw. 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). Wij verzoeken bezoekers zélf een mondmasker mee te 

nemen. Deze zijn ook te koop via de receptie. Wij stellen deze níet 

gratis ter beschikking. 
o Bewoners appartementen: mondmasker verplicht bij verplaatsing in 

cultuur-zorggebouw 
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.  

▪ Zorgpersoneel, vrijwilligers, personeel huishouding, technische 

dienst en medewerkers huiskamers:  

Dragen bij verplaatsingen in het gebouw een mondmasker. (zodra 

zij zitten mag het af)  
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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.  

 

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. 

• Voor bezoek Galeriecafé: zie hierboven  

 

Contactberoepen (kapper/pedicure etc.) 

Zijn verplicht gegevens te registeren van hun klanten. 

 

Testen 

• Voor medewerkers 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.  

 

 

 

 


