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Nieuwsbrief Rosa Spier Huis  

Extra communiqué betreffende coronamaatregelen 5 november 2021 

Geachte bewoners, familieleden, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers, 

Afgelopen dinsdag heeft het demissionair kabinet nieuwe coronamaatregelen 

aangekondigd vanwege het oplopen van het aantal besmettingen. In het hele land 

wordt de situatie weer als ‘ernstig’ benoemd. 

De maatregelen gelden ook voor/in het Rosa Spier Huis. Om risico’s van besmetting 

zo klein mogelijk te houden maar ook te zorgen voor overzichtelijkheid en 

hanteerbaarheid zijn de maatregelen hier zo eenvoudig mogelijk gehouden. 

 

Algemene richtlijnen die blijven gelden voor iedereen: 

• 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, ook als u gevaccineerd bent (neem 

contact op met GGD). 

 

Nieuwe richtlijn die geldt voor iedereen vanaf zaterdag 6 

november: 
 

Mondmaskers  - verplicht 
 

Mondmaskers – bezoekers  

o Iedereen is verplicht een mondmasker te dragen bij verplaatsingen in alle 

gebouwen (dus ook in de hal/gangen van de appartementsgebouwen). 

o In de kamers van de bewoners in de Danser en Toneelspeler mag het masker 

af, advies is wel om 1,5 meter afstand te bewaren. 
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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 en zolang u zit mag het mondmasker af. 

o Bij bezoek aan de kapper, pedicure, etc. moet u een mondmasker blijven 

dragen, ook als u zit. 

 

Mondmaskers – bewoners Toneelspeler, Danser  

o 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. 

o Bij bezoek aan de kapper, pedicure, etc. moet u een mondmasker blijven 

dragen, ook als u zit. 

 

Mondmaskers - medewerkers en vrijwilligers 

o Dragen gedurende hun aanwezigheid een mondmasker tenzij zij op een stoel 

zitten.  

o Medewerkers en vrijwilligers wordt uiteraard gevraagd ook als ze zitten 

zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren. 

 

Galeriecafé: 

o Bewoners en bezoekers dragen bij verplaatsing een mondmasker.  

Zodra men heeft plaatsgenomen mag het mondmasker af. 

 

Anna Stibbe Concert- en theaterzaal: 

o 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.  

o Tot het moment dat een bezoeker is gaan zitten in de Concert- en 

theaterzaal wordt deze gevraagd het neusmondmasker te dragen. 
 

Testen: 

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.  
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Bewoners – met zorgindicatie 

Bewoners die klachten krijgen die kunnen wijzen op corona worden in quarantaine 

geplaatst in overleg met de huisarts tot er een negatief testresultaat is (de huisarts 

regelt de test).  

Bij bewoners die positief getest zijn wordt isolatieverpleging toegepast en alle 

voorgeschreven beschermingsmiddelen gebruikt (handschoenen, 

neusmondmasker, schort en veiligheidsbril). 

 

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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