
1 
 

  

Nieuwsbrief Rosa Spier Huis  

Extra communiqué betreffende coronamaatregelen  

22 juni 2021 

Geachte bewoners, familieleden, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers, 

Vanaf  26 juni zijn er weer een aantal versoepelingen. Omdat nu bijna alles weer 

mag geven wij onderstaand alleen nog aan wat er nog wel qua beperkingen en/of 

maatregelen geldt: 

 

Basisregels  voor bezoekers, medewerkers en vrijwilligers: 

• Houd 1.5 meter afstand 

• Handen regelmatig wassen en desinfecteren bij binnenkomst in RSH 

• Hoest en nies in de elleboog 

• Blijf thuis bij klachten en laat u testen (neem contact op met GGD)  

• Alle bezoekers van buiten dienen zich te registeren bij de receptie 

 

Bezoek ontvangen Appartementen:  

Geen beperkingen meer qua aantallen, bezoek dient wel op 1.5 meter afstand te 

blijven. 

 

Bezoek ontvangen Toneelspeler en Danser:  

• Geen beperkingen meer qua aantallen bezoekers 

• Bezoek dient wel op 1.5 meter afstand te blijven of een mondmasker te 

dragen.  

 

Uitzondering: Bij direct contact tussen bezoeker en bewoner:  

Eén of enkele nauwe contacten (bijv. partner of kinderen) van de bewoner 

mogen zonder mondmasker binnen de 1.5 meter. Dit uitsluitend indien de 

bewoner gevaccineerd is en bij voorkeur ook het bezoek. 
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Galeriecafé en Terras: 

- Geopend voor bewoners én bezoekers van buiten 

- Maximaal 50 personen in Galeriecafé of terras 

- Met handhaving van 1,5 meter afstand en vermijden van mengen aan tafel 

met een ander gezelschap of bewoners; 

- U dient dagelijks direct af te rekenen (pin) 

- Openingstijden dagelijks van 10.00 tot 20.00 uur 

- Tentoonstelling in galeriecafé mag weer bezocht worden door externe 

bezoekers. 

- De aanwijzingen van de horecamedewerker dienen te allen tijde opgevolgd 

te worden. 

 

Anna Stibbe Concert- en theaterzaal: 

- max. 30 personen i.vm. handhaven 1.5 meter 

- Uitsluitend in aanwezigheid van medewerker RSH.  

(Met uitzondering van  stoel yoga/pilates (besloten groep)) 

 

Zorgmedewerkers- Mondmaskers   

• Mondmasker nog verplicht indien je langer dan 15 minuten binnen 1.5 meter 

van een bewoner komt. 

• Verder niet meer verplicht. 

 

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.  

 

Bovenstaande maatregelen gelden tot nader order. Mochten de maatregelen 

worden aangepast dan zullen we u daarover uiteraard weer z.s.m. informeren. 

 

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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