Nieuwsbrief Rosa Spier Huis
Extra communiqué betreffende coronamaatregelen
26 april 14.00 uur
Geachte bewoners, familieleden, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers
Zoals bleek uit de persconferentie van vorige week dinsdag voert de overheid een
paar verruimingen op de coronamaatregelen door met ingang van woensdag 28
april. De avondklok wordt opgeheven en naast de essentiële winkels mogen nu ook
de niet essentiële winkels open tot maximaal 20.00 uur. Daarnaast gaat het
dringend advies gelden om thuis maximaal 2 personen te ontvangen, kinderen t/m
12 jaar uitgezonderd (tot 28 april geldt max 1 persoon). Zo ook in het Rosa Spier
Huis.
Met betrekking tot de maatregelen, onderstaand een toelichting op het beleid in het
RSH.
Bezoekregeling bewoners Toneelspeler en Danser
Vanaf woensdag 28 april:
- Is het toegestaan om met twee bezoekers tegelijk op bezoek te komen of
twee keer een individueel bezoek op dezelfde dag;
- Geldt voor 1 of enkele nauwe contacten (bijv. partner of kinderen) van de
bewoner dat het dragen van een mondmasker en 1,5 meter afstand houden
op de kamer van de bewoner niet hoeft indien in ieder geval de bewoner
gevaccineerd is en bij voorkeur ook het bezoek;
- Het bezoek kan met de bewoner op het terras of in het galeriecafé (=
algemene bewonersruimte) kan plaatsnemen:
o Tussen 10.00 en 12.00 uur en tussen 14.00 en 18.00 uur;
o Op basis van reservering (ter plekke) bij de horecamedewerker;
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o Met handhaving van 1,5 meter afstand en vermijden van mengen aan
tafel met een ander gezelschap of bewoners;
o Met inachtneming van de richtlijn dat niet meer dan 30 personen
tegelijk in de ruimte mogen zijn;
o De aanwijzingen van de horecamedewerker te allen tijde opgevolgd
worden.
Voor alle bezoekers geldt:
- U dient zich te melden en registeren bij de receptie;
- Handen desinfecteren bij binnenkomst;
- Bij verplaatsingen door het gebouw is het dragen van een mondmasker
verplicht;
- In geval van klachten die op corona kunnen wijzen niet op bezoek komen.
Activiteiten
We gaan voorzichtig door met een paar activiteiten welke door ons georganiseerd
worden en waarbij onze medewerkers zélf toezicht kunnen houden op het naleven
van de maatregelen. Hierbij mogen max. 30 personen aanwezig zijn.
Uiteraard alles onder voorbehoud van landelijk beleid of lokale omstandigheden
• Wekelijks: Live Jazz 10.30 -11.30 u in het Galeriecafé
• Wekelijks: Cultuurcafé 14.30 -15.30 in het Galeriecafé
Verder blijven we voor bewoners mét een zorgindicatie op individuele basis of in
kleine groepjes activiteiten organiseren.

De volgende maatregelen blijven van kracht:
• Anna Stibbe Concert/theaterzaal is gesloten.
• Tentoonstelling ‘Werk uit eigen Huis’: gesloten d.w.z. niet te bezichtigen door
externe bezoekers.
• Aantal privébezoekers per dag per bewoner in het Zorggebouw (Toneelspeler
/Danser) maximaal twee per dag (in overleg met Teamleider Zorg kan
hiervan worden afgeweken).
• De yoga/pilates les is vervallen.
• De leesclubs worden tot nader order geannuleerd.
• Ook al is het vaccineren nu gestart; mondmaskers en alle andere
maatregelen blijven van kracht totdat de overheid anders besluit.

Avondklok
Deze wordt per 28 april opgeheven, dat geldt dus ook voor het terrein van het
RSH.
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Onderstaand herhalen wij de al lopende maatregelen
Het galeriecafé is gesloten voor bezoekers van buiten; voor bewoners is dit
toegankelijk, het is immers de gezamenlijke verblijfsruimte. Bewoners van
Toneelspeler en Danser kunnen eventueel met beperkt bezoek in het galeriecafé
plaatsnemen, zie hierboven. 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. Maximaal 30 personen in het restaurant. U dient 1.5 meter afstand van
elkaar te houden.
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.
Aan eenieder het verzoek om - zelfs bij geringe - klachten, NIET op bezoek te
komen maar thuis te blijven en contact op te nemen met de GGD voor een
eventuele coronatest.

Bewoners – zonder zorgindicatie
Mocht het zo zijn dat u positief getest bent op corona dan verzoeken wij u

vriendelijk, 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.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Mondmaskers - verplicht
Mondmaskers – bezoekers
Iedereen is verplicht een mondmasker te dragen bij verplaatsingen in alle
gebouwen (dus ook in de hal/gangen van de appartementsgebouwen).
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).
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o In Cultuurgebouw: zodra en zolang u zit mag het mondmasker af.
o Bij bezoek aan Zorggebouw (administratie, pedicure, etc.) moet u een
mondmasker dragen.
Mondmaskers – bewoners Toneelspeler, Danser
Voor zover mogelijk dragen deze bewoners een mondmasker bij verplaatsingen
door het gebouw. 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. Ook nu er sprake is van een hoge vaccinatiegraad van
bewoners en mogelijk personeel blijft het voorschrift voor medewerkers en
vrijwilligers om beschermende maatregelen te gebruiken, dit omdat het RSH in een
veiligheidsregio staat die betrekking tot corona nog in de fase ‘zeer ernstig’
verkeert.

Bovenstaande maatregelen gelden tot nader order. Indien de omstandigheden
daartoe aanleiding geven kunnen de maatregelen weer aangepast worden, zowel
richting versoepelingen als richting aanscherpen. Uiteraard wordt u daarover ook
weer zo spoedig mogelijk geïnformeerd.
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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