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Nieuwsbrief Rosa Spier Huis  

Extra communiqué betreffende coronamaatregelen  

Geachte bewoners, familieleden, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers, 

Zoals u al in de media hebt kunnen zien, loopt het aantal besmettingen weer op.  

Ook in het Rosa Spier Huis is dat (gelukkig nog zeer beperkt) het geval. 

 

Daarom onderstaand de richtlijnen: 

 

Bezoekers, medewerkers en vrijwilligers: 

• Houd  zoveel mogelijk 1.5 meter afstand. 

• Handen regelmatig wassen en desinfecteren bij binnenkomst in RSH. 

• Geef geen handen. 

• Hoest en nies in de elleboog. 

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

 

Speciaal verzoek aan bezoekers van bewoners:  

• Veel van onze bewoners behoren tot de kwetsbare groep. Wij verzoeken u 

ook bij milde klachten thuis te blijven. 

• Als u zelf niet gevaccineerd bent verzoeken we u afstand te houden van de 

bewoner. 

• Indien u ervan op de hoogte bent dat de bewoner niet gevaccineerd is 

verzoeken wij u extra afstand te houden en de hygiëne maatregelen 

zorgvuldig op te volgen. 

 

Specifiek voor bezoekers van de afdelingen Danser en Toneelspeler op de begane 

grond: 

• Vanwege de moeilijkheid om 1,5 meter afstand te houden vragen wij het 

bezoek om bij het betreden van de afdeling een neusmondmasker te dragen; 
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• Op de kamer van de bewoner, als de 1,5 meter afstand bewaard kan worden, 

mag het neusmondmasker weer af. 

 

Zorgmedewerkers - preventieve maatregelen 

Met ingang van vandaag worden weer beschermingsmiddelen gebruikt bij alle 

bewoners bij wie zorg binnen de 1.5 meter  langer dan 15 minuten plaatsvindt 

(handschoenen, neusmondmasker).  

Bij bewoners die positief getest zijn wordt isolatieverpleging toegepast en alle 

voorgeschreven beschermingsmiddelen gebruikt (handschoenen, 

neusmondmasker, schort en veiligheidsbril). 

 

Anna Stibbe Concert- en theaterzaal: 

Wij laten uitsluitend bezoekers toe die óf volledig gevaccineerd zijn of een bewijs 

van doorgemaakte covid (niet ouder dan 6 maanden) hebben óf een negatieve test 

kunnen laten zijen. Wij controleren dit middels de corona-check scanner, waarbij de 

QR-code wordt gecontroleerd.  
 

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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