Nieuwsbrief Rosa Spier Huis
Extra communiqué betreffende coronamaatregelen
18 november 2020 14.00 u
Geachte bewoners, familieleden, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers
Naar aanleiding van de persconferentie gisteravond kunnen we gelukkig weer een
(beperkt aantal) maatregelen terugdraaien:
De wijzigingen zijn :
• Anna Stibbe Concert/theaterzaal is weer geopend. Ook voor openbare
voorstellingen. (helaas nog wel met max. 30 bezoekers)
• Tentoonstelling Werk uit eigen Huis: is weer te bezichtigen door externe
bezoekers, dagelijks tussen 10.00 en 11.30 en 13.00 tot 17.00 (max 3
personen)
• Aantal bezoekers per dag per bewoner (Toneelspeler /Danser) maximaal 3
• De yoga/pilates les kan weer starten
• De leesclub kan ook weer starten
• Vanaf 1 december is een mondmasker verplicht in alle openbare ruimten
(dus ook in het Rosa Spier Huis). Als u zit mag het af.
Verder nog een verduidelijking van het al geldende beleid:
Het galeriecafé is gesloten voor bezoekers; voor bewoners is dit toegankelijk, het is
immers de gezamenlijke verblijfsruimte. Uiteraard dienen de algemene regels in
acht genomen te worden (zie verderop). U kunt dus zoals gebruikelijk uw lunch
komen nuttigen als u een abonnement heeft. Bewoners kunnen óók gewoon iets
bestellen van de kleine kaart.
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Openingstijden: dagelijks van 10.00 tot 18.00. In geval van ziekte /overmacht
kunnen deze tijden afwijken: dit wordt dan gepubliceerd op de borden bij de ingang
van het Galeriecafé

In deze nieuwsbrief treft u onderstaand ook een herhaling van de al lopende
maatregelen.
In het Rosa Spier huis is het ziekteverzuim van personeel nog hoog, omdat zij ook
bij lichte klachten thuisblijven in afwachting van test en uitslag. Er zijn ook af en toe
positief geteste medewerkers. Het aantal is nog steeds beperkt maar e.e.a. heeft
veel gevolgen omdat wij een klein team hebben. De werkdruk blijft daarom hoog
voor ons team. We vragen de bewoners, familie en mantelzorgers om begrip en
danken onze medewerkers voor hun enorme inzet.
Ook zijn er inmiddels regelmatig bewoners die positief testen.
Aan een ieder het verzoek om - zelfs bij geringe - klachten, NIET op bezoek te
komen c.q. thuis te blijven.

Communicatie m.b.t verdenking of positief geteste medewerkers
en/of bewoners
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; deze
mag de kamer/woning niet verlaten en ons personeel draagt alle voorgeschreven
beschermingsmiddelen (handschoenen, mondmasker, schort). Er is dan geen
bezoek toegestaan. Als de testuitslag negatief is kan de bewoner in principe weer
uit quarantaine.
Bij een positieve testuitslag gaat de bewoner in isolatie, totdat klachten
aantoonbaar verdwenen zijn (langer dan 24 uur klachtenvrij, minimaal 48 uur
koortsvrij en minimaal 7 dagen na 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 op corona bij bewoner (zonder zorgindicatie)
Bewoner neemt zelf contact op met huisarts, wordt eventueel getest en gaat dan
zelf in quarantaine.
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We verzoeken u vriendelijk, indien u positief getest bent, ons daarover te
informeren zodat wij bij eventuele onvoorziene omstandigheden (zoals een acute
zorgvraag) op de hoogte zijn en beschermende maatregelen kunnen treffen
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). Medewerkers die essentieel zijn voor de directe zorg
van bewoners kunnen via de snelteststraat getest worden, overige medewerkers via
de algemene teststraat van de GGD. De medewerker stemt met de leidinggevende af
waar naartoe gebeld moet worden. Als de test negatief is kan de medewerker weer
werken. Als medewerker positief getest is gaat deze in isolatie. Pas als deze meer
dan 24 uur klachtenvrij en 48 uur koortsvrij is (en ná in ieder geval 7 dagen vanaf
eerste symptomen) komt deze weer werken. Medewerkers die thuis kunnen werken
zullen dat doen.
Bron en contactonderzoek:
Zodra bekend wordt dat een bewoner (met zorgindicatie) of medewerker positief
getest is wordt een bron en contactonderzoek door ons uitgevoerd. Hiervoor
beschikken we over een gedetailleerd protocol. Als uit bovenstaande blijkt dat er
een risico is dat een bewoner of medewerker besmet is omdat er sprake was van
zgn. ‘nauw contact’ wordt deze in quarantaine geplaatst en getest.
Het Rosa Spier Huis informeert dus uitsluitend die medewerkers en/of bewoners
waarvan vast is komen te staan dat zij risico lopen omdat er sprake was van een
zgn. nauw contact.
Om privacy redenen zullen wij overige bewoners en/of medewerkers NIET
informeren over een positief geteste bewoner c.q. medewerker.
Voor particuliere bewoners voert het RSH géén bron en contactonderzoek uit; dat is
dan een taak van de GGD.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------

Maatregelen in Rosa Spier Huis
Het Galeriecafé is gesloten voor bezoekers; uitsluitend nog toegang voor
bewoners.
o Max. 30 personen
o Max. 4 personen aan één tafel
o Registratie verplicht
o Mondmasker op bij verplaatsingen
o Bewoners kunnen desgewenst bestellen van de kleine kaart; de
openingstijden kunnen echter worden beperkt naar omstandigheden.
Mondmaskers – bezoekers
• Iedereen is verplicht een mondmasker te dragen bij verplaatsingen in alle
gebouwen (dus ook in de hal/gangen van de appartementsgebouwen)
• Bij bezoek aan bewoners Toneelspeler/Danser:
o U kunt de bewoner bezoeken in diens kamer, u kunt helaas niet met de
bewoner naar het restaurant, maar wel naar buiten.
o 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 mondmasker af.
o Bij bezoek aan Zorggebouw (kapper, administratie, pedicure etc. etc.) moet u
een 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.
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Bezoekregeling Toneelspeler en Danser
o Maximaal 3 bezoekers per dag (u kunt een bezoek brengen ín de
woning van de bewoner en dient daarbij 1.5 m. afstand te houden). U
kunt níet met de bewoner plaatsnemen in het restaurant. U kunt
uiteraard wel een wandeling gaan maken.
o Het dringende verzoek is om het aantal verschillende bezoekers te
beperken gedurende de komende weken.
o U dient zich uiteraard nog steeds te melden en registeren bij de
receptie.

Activiteiten in het Rosa Spier Huis
We streven ernaar deze zoveel mogelijk plaats te laten vinden, er zijn echter wel
restricties qua max. 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 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) en uitsluitend voor bewoners
• We verzoeken u de aanwijzingen van onze medewerkers op te volgen
• Max. 30 personen mogen aanwezig zijn in galeriecafé of Anna Stibbe
Concertzaal
• Bepaalde activiteiten worden soms meerdere malen per dag georganiseerd
per ‘bewonersgroep’.
• Activiteiten in algemeen atelier of muziekkamer; vinden per groep plaats
(bijv. Toneelspeler begane grond apart) o.l.v. onze medewerkers.
• Wandelclub; kan doorgaan. Indien rolstoel geduwd wordt mondmasker
dragen.

We verwachten dat bovengenoemde maatregelen minimaal twee 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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