Nieuwsbrief Rosa Spier Huis
Extra communiqué betreffende coronamaatregelen met ingang van
25 februari 2022
Geachte bewoners, familieleden, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers,
Het kabinet heeft verdere versoepelingen doorgevoerd m.b.t. de
coronamaatregelen. Alles wordt bijna weer als voorheen en dat is natuurlijk goed
nieuws. Wel merken wij bij medewerkers en bewoners toch enige terughoudendheid
en wat angst wat er gaat gebeuren na het loslaten van alle restricties. Wij adviseren
iedereen daarom alert te blijven, goed voor elkaar te zorgen en rekening te houden
met elkaars voorkeur voor omgang.
Algemene richtlijnen die blijven gelden voor iedereen:
• Handen regelmatig wassen en desinfecteren bij binnenkomst in RSH.
• Geef bij voorkeur 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).

Mondmaskers - dragen bij klachten
Mondmaskers
o
Het is niet meer verplicht een mondmasker te dragen.
o
Draag een mondmasker bij klachten of ter bescherming indien men
werkzaam of op bezoek is bij een bewoner met klachten.
GalerieCafé:
o
Geen verdere maatregelen maar blijf alert.
o
Het aantal stoelen en tafels zal weer teruggebracht worden naar het originele
aantal.
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Anna Stibbe Concert- en theaterzaal:
o
Iedereen is weer welkom en er is geen QR-code verplichting.
o
Bij klachten laat je testen en draag een mondmasker.
o
Bij een positieve Corona besmetting, blijf thuis.
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.
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
en schort).
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,
Herold van den Berg/ Herman Roest
Directie Rosa Spier Huis
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