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Nieuwsbrief Rosa Spier Huis  

14 januari 2022 

Extra communiqué betreffende coronamaatregelen  

 

Geachte bewoners, familieleden, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers,  

 

Zoals u allen ongetwijfeld meekrijgt in de media, neemt het aantal mensen met een 

positieve coronatestuitslag hand over hand toe. Helaas is er ook bij drie bewoners 

van het Rosa Spier Huis sprake van vastgestelde corona en bij twee andere 

bewoners wordt de uitslag van de test nog afgewacht. Uiteraard wordt in alle 

gevallen passende en voorgeschreven maatregelen getroffen. Concreet voor nu 

betekent dit dat de Toneelspeler (begane grond) en de Danser (ook de begane 

grond) in isolatie zijn. Medewerkers daar blijven zoveel mogelijk op de afdeling zelf 

en werken met volledige bescherming. De bewoners worden op de eigen afdeling 

gehouden. 

Het Rosa Spier Huis blijft in nauw contact met o.a. de GGD en met andere 

zorginstellingen in de regio om te toetsen of de maatregelen die wij treffen in lijn 

zijn met die andere instellingen. Het is ons er alles aan gelegen om wel de veiligheid 

en gezondheid van de bewoners zo goed mogelijk te borgen, maar aan de andere 

kant zo min mogelijk in te boeten aan de kwaliteit van leven en welzijn. 

Hieronder wordt verder beschreven wat de specifieke maatregelen zijn. De 

maatregelen voor de Toneelspeler en de Danser begane grond zijn ook in overleg 

met huisarts C. de Bruin tot stand gekomen. 

 

Basisregels  

• Handen desinfecteren bij binnenkomst  

• Houd 1.5 meter afstand  

• Mondkapje verplicht voor iedereen (bij verplaatsingen door alle gebouwen)  

•  In geval van klachten die op corona kunnen wijzen: blijf thuis  
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Galeriecafé  

De afspraken blijven hier gelden zoals ze ook in het coronacommuniqué van 19 

december 2021 benoemd zijn: 

• Voor Horecavoorzieningen in een zorginstelling geldt een uitzondering; we mogen 

openblijven van de Rijksoverheid. Echter: toegang alléén voor bewoners en hun 

gasten en voor medewerkers/vrijwilligers. Bezoekers die niet in gezelschap van een 

bewoner zijn worden niet toegelaten. Verder worden de basisregels zeer 

nadrukkelijk opgevolgd door ons team. We verzoeken daarom alle bewoners zich 

aan de overheidsregels te houden en de instructies van ons team op te volgen!  

• Toegang voor bewoners met maximaal twee bezoekers. 

• 1.5 meter afstand houden  

• De stoelen te laten staan ! (deze zijn op 1.5 meter geplaatst)  

• Mondmasker op bij verplaatsingen  

 

Contactberoepen:  

• Kapper, niet medische pedicure en schoonheidsspecialiste: zijn nog niet 

mogelijk. (In de persconferentie van de regering op vrijdagavond 14 januari 

kunnen andere richtlijnen komen, in dat geval worden de regels in het RSH 

aankomende maandag weer aangepast)  

• Fysiotherapie en ergotherapie gaan wél gewoon door. 

 

Bezoekers van bewoners Toneelspeler / Danser begane grond: 

• U kunt de bewoner bezoeken in diens kamer, maar u wordt verzocht om 

persoonsbescherming te gebruiken (mondmasker, handschoenen, schort). U 

wordt verzocht u eerst te melden bij de receptie en u wordt opgevangen door 

een medewerker van de zorg die u zal begeleiden.  

• Houd de beschermende middelen aan tijdens het bezoek en bewaar 1,5 

meter afstand. 

• Het is uw eigen verantwoordelijkheid om al dan niet op bezoek te komen. In 

geval u twijfelt over uw eigen gezondheid is het advies om nu even niet op 

bezoek te komen. 

• Het bezoek bij voorkeur beperken tot 1 persoon, maximaal 2. 

• U kunt NIET in de huiskamers op de begane grond plaatsnemen, enkel in de 

kamer van bewoner. 

• Bezoek van het restaurant is ook niet toegestaan. 

 

Bezoekers van bewoners Toneelspeler / Danser 1e en 2e etage:  

• U kunt de bewoner bezoeken in diens kamer, u kunt plaatsnemen in het  

galeriecafé en uiteraard naar buiten om een wandeling te maken.  

• Wij adviseren het mondmasker op te houden gedurende uw bezoek.  

• Het aantal bezoekers per dag is maximaal 2 en houdt u a.u.b. 1.5 meter  

afstand.  
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Bewoners Musicus, Schrijver, Beeldhouwer, Schilder:  

• Mondkapje verplicht in alle gebouwen, bij verplaatsingen. 

• Bewoners van de Beeldhouwer en de Schilder wordt verzocht om vanaf de  

droogloop naar het zorggebouw niet binnendoor te lopen maar buitenom en 

dan via de hoofdingang weer naar binnen.  

• Dringend advies: Ontvang niet meer dan 2 personen per dag. 

• Mocht het zo zijn dat u positief getest bent op corona dan verzoeken wij u,  

ons daarover te informeren, zodat wij bij eventuele onvoorziene  

omstandigheden (zoals een acute zorgvraag) op de hoogte zijn en  

beschermende maatregelen kunnen treffen. Het RSH kan eventueel 

maaltijden thuisbezorgen  

 

Medewerkers en vrijwilligers  

Mondmasker dragen tenzij je op een stoel zit in pauzeruimte, galeriecafé of kantoor. 

Tot nader bericht geen vrijwilligers op de Toneelspeler en Danser begane grond. 

 

Activiteiten in het Rosa Spier Huis  

(Openbare) Activiteiten in de Anna Stibbe zaal zijn geannuleerd.  

Interne activiteiten voor bewoners zullen zoveel mogelijk plaatsvinden. Er zijn 

echter wel restricties qua max. aantal deelnemers en evt. per ‘afdeling’. Verder 

dienen de aanwijzingen van het personeel altijd te worden opgevolgd.  

• Activiteiten in algemeen atelier of muziekkamer; vinden per groep plaats  

o.l.v. onze medewerkers.  

• Leesclub bibliotheek: kan doorgaan, zorg wél dat u 1.5 m afstand houdt.  

• Yoga/pilatesgroep: kan helaas nog niet doorgaan. (Regels voor een  

sportschool zijn van toepassing).  

• Wandelclub; kan doorgaan. Indien rolstoel geduwd wordt en er dus geen 1,5  

meter afstand gehouden kan worden het mondmasker dragen.  

 

Zoals u kunt lezen is er verschil tussen de maatregelen in verschillende delen van 

het Rosa Spier Huis. Dit is om zoveel mogelijk passende maatregelen te nemen waar 

het nodig is, maar tegelijkertijd bewoners in andere delen van het huis geen 

maatregelen op te leggen die daar feitelijk nog niet nodig zijn. Alle maatregelen 

worden regelmatig opnieuw beoordeeld en vooral ook de maatregelen op de 

Toneelspeler en Danser zullen dagelijks bezien worden. Over aanpassingen wordt u 

uiteraard ook z.s.m. geïnformeerd. 

 

We vragen u allen om uw medewerking, we kunnen dit alleen samen!  

 

Als u vragen heeft mailt u dan naar directie@rosaspierhuis.nl  
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Met vriendelijke groet,  

Herold van den Berg / Herman Roest 

Directie Rosa Spier Huis  

 

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

 

 

 


