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Nieuwsbrief Rosa Spier Huis  

30 november 2021 

Extra communiqué betreffende coronamaatregelen  

 

 

Geachte bewoners, familieleden, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers, 

In dit Communiqué berichten wij u over: 

• Booster Vaccinatie Bewoners 

• Algemene maatregelen 

 

Boostervaccinatie  -  Bewoners RSH 
Algemeen: 

Als u tweemaal gevaccineerd bent en daarna positief getest bent dan dient er zes 

maanden te zitten tussen die besmetting en de 3e (booster) vaccinatie. 

 

Griepvaccinatie? 

Heeft u een griepvaccinatie gehad? Dan moet er minimaal één week zitten tussen 

griepvaccinatie en 3e boosterprik.  

Heeft u net een coronavaccinatie gehad dan geldt dat er minimaal twee weken 

tussen coronavaccinatie en de griepprik moeten zitten.  

 

 

Vaccinatie ín Rosa Spier Huis dor GGD uitsluitend voor bewoners met een WLZ 

zorgindicatie 

U ontvangt Pfizer of Moderna (ook als u eerder het Janssen vaccin ontving) op 6 

december a.s.. U ontvangt deze week informatie over het tijdstip en de locatie. 
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Vaccinatie voor bewoners zonder zorgindicatie bij GGD (NIET in RSH) 

Het vaccineren van deze bewoners (zonder zorgindicatie)  gaat volledig buiten het 

RSH om!  Alle bewoners die op grond van hun leeftijd geadviseerd wordt een 

boosterpik te ontvangen een brief van de GGD*. Wij adviseren álle bewoners om van 

dit aanbod gebruik te maken.  

 

*In de brief van de GGD  staat o.a het volgende: 

o Hoe u een afspraak kunt maken  

o Als u geen vervoer heeft kunt u hulp vragen aan iemand die u kent.  U 

mag iemand mee nemen om u te begeleiden 

o U kunt gratis parkeren op het terrein 

o Als u niet mobiel bent kunt u na ontvangst brief GGD contact opnemen 

met uw huisarts. Uw huisarts kan dan weer doorgeven aan de GGD dat 

u niet kunt komen. De GGD zal dan op enig moment bij u thuis komen 

prikken.  

o Als u geen vervoer heeft  zijn er de volgende opties: 

ANWB AutoMaatje (via Versa Welzijn) 

U kunt gebruik maken van ANWB AutoMaatje. Een vrijwilliger brengt u dan met 
zijn/haar eigen auto naar de priklocatie. 

Als u hier gebruik van wilt maken, bel dan minimaal twee dagen van te voren. De 
vergoeding is 30 eurocent per kilometer (graag contant afrekenen na afloop van de 
rit). 

• ANWB AutoMaatje Huizen & BEL: 
035 625 00 05 (ma t/m vr bereikbaar van 9 -12.30 uur) 

• ANWB AutoMaatje Gooise Meren: 
035 694 74 55 (ma t/m vr bereikbaar van 10 – 13 uur) 

• ANWB AutoMaatje Wijdemeren: 
035 694 74 55 (ma t/m vr bereikbaar van 10 – 13 uur) 

Vervoer met rolstoel via Rollybus! 

Inwoners van de Gooi en Vechtstreek (met uitzondering van Weesp, Muiden en 
Muiderberg) die rolstoelgebonden zijn kunnen door de Rollybus naar de priklocatie 
gebracht worden. Ritten moeten minimaal 1 dag van tevoren op werkdagen 
worden aangevraagd tussen 9.00 en 10.30 uur via tel.nr. 035 531 55 22. De 
prijzen zijn afhankelijk van uw woonplaats. Zie ook www.rollybus.nl.         

 

 

 

 

 

http://www.rollybus.nl/
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Samengevat:  

(aan onderstaande tabel kunnen geen rechten worden ontleend; dit is indicatief en 

kan nog wijzigen) 

 

Nr.  Bewonersgroep Omschrijving  Wanneer 

1 Met zorg indicatie Wet 

Langdurige Zorg (ZZP): 

Bewoners Toneelspeler & 

Danser 

Vaccinatie in het RSH 

door GGD.  RSH stemt af 

met GGD 

6 december 

2 Met zorgindicatie Wet 

Langdurige zorg: bewoners in 

appartementen (VPT). 

Vaccinatie in het RSH 

door GGD RSH stemt af 

met GGD 

6 december 

3 Bewoners RSH  (zonder WLZ-

indicatie) op basis van leeftijd 

(oudste eerst) 

Uw ontvangt  een brief 

van de GGD  

In de brief wordt 

uitgelegd hoe een 

afspraak kunt maken. 

U dient zelf naar de GGD 

te gaan voor de 

vaccinatie 

November/ 

December  

4 Medewerkers GGD geeft aan dat vanaf 

6 december een 

regionaal 

telefoonnummer geopend 

wordt voor medewerkers. 

De procedure van 

aanmelding etc. is 

momenteel nog niet 

bekend.  

Nader bericht volgt 

Vanaf 6 

december? 

 

 

*Bewonersgroep 1 en 2   

 

U  (of uw wettelijk vertegenwoordiger) heeft afgelopen vrijdag van ons een brief 

ontvangen met daarbij een toestemmingsverklaring. Wij verzoeken u deze te 

tekenen en in te leveren bij de receptie.  

 

--------------------------------------------------------------------------- 
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Algemene maatregelen en procedures 

 
Basisregels  voor bezoekers, medewerkers en vrijwilligers: 

• Houd 1.5 meter afstand (deze regel is opnieuw van kracht) 

• 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)  

• U draagt een mondkapje tenzij u zit.  

 

Bezoek ontvangen Appartementen:  

- Maximaal 4 personen per dag  uit één huishouden (boven de 13 jaar) 

- Bezoek dient op 1.5 meter afstand te blijven. 

 

Bezoek ontvangen Toneelspeler en Danser:  

• Geen bezoekers toegestaan in de huiskamers; uitsluitend op kamer van 

bewoner óf in Galeriecafé (tot 17.00 u) 

• Maximaal 4 personen per dag  uit één huishouden boven de 13 jaar (niet 

tegelijk).  

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

 

Galeriecafé en Terras: 

- 1.5 meter afstand houden 

- Geopend voor bewoners  tot 20.00 

- Voor bezoekers geopend tot 17.00 u 

- U dient te zitten (staan mag dus niet!) 

- Wilt u de stoelen niet verplaatsen 

- U dient dagelijks direct af te rekenen (pin) 

- De aanwijzingen van de horecamedewerker dienen te allen tijde opgevolgd 

te worden. 

 

Anna Stibbe Concert- en theaterzaal: 

- Geen avondvoorstellingen (worden geannuleerd) 

- Toegang uitsluitend met volledige vaccinatie, een bewijs van doorgemaakte 

Covid (niet ouder dan 6 maanden) of een negatieve test (via ‘testen voor 

toegang). Wij controleren dit middels de Coronacheck-scanner . 

- U draagt een mondkapje bij binnengaan, als u zit mag deze af.  

- Uitsluitend in aanwezigheid van medewerker RSH.  

(Met uitzondering van  stoel yoga/pilates (besloten groep) 
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Zorgmedewerkers- Mondmaskers   

• Mondmasker verplicht bij verzorging en verplaatsing.  

 

Thuiswerken 

Medewerkers die  vanwege de aard van hun werk of specifieke werkzaamheden  

thuis zouden kunnen werken kunnen dit in overleg met hun leidinggevende 

inplannen/afstemmen. 

 

Bewoners – zonder zorgindicatie positief getest?  

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  

 

 

mailto:directie@rosaspierhuis.nl

