Betreft: Voorwaarden en maatregelen bezoek aan patiënt in isolatiekamer afdeling
A2
Ede, 12 november 2021
Geachte heer/mevrouw,
Het is voor 1 bezoeker per dag mogelijk om op bezoek te komen bij een naaste die
in isolatie wordt verpleegd. Dit mag iedere dag een andere bezoeker zijn.
De bezoektijden zijn als volgt:



Kamer 26 – 36: 16.30 tot 18.00 uur
Kamer 37 – 47: 18.30 tot 20.00 uur

Het kan zijn dat u wordt gevraagd om even te wachten als er patiëntzorg aan uw
naaste wordt verleend.
Voorwaarden en maatregelen
Het bezoeken van een patiënt op de COVID-afdeling is op eigen risico. Voor ieders
veiligheid gelden er voor u als bezoeker enkele voorwaarden en maatregelen. Lees
deze goed door voordat u naar het ziekenhuis komt. Dit voorkomt teleurstellingen.
Voorwaarden voor de bezoeker
 u bent niet positief getest op corona en u heeft geen coronagerelateerde klachten. Bijvoorbeeld: verkoudheid, hoesten, keelpijn,
kortademigheid, koorts (meer dan 38ºC) of griepverschijnselen. Uw smaak of
reuk is niet minder of afwezig
 u komt alleen naar het ziekenhuis
 u zit niet in thuisquarantaine omdat:
- u de afgelopen 10 dagen niet in een land/gebied bent geweest dat is
aangemerkt als covid-19 risicogebied (oranje/rood reisadvies)
- u de afgelopen 10 dagen geen nauw heeft contact gehad met
iemand die coronapositief is getest. Let op: bij nauw contact gaan wij
uit van langer dan 15 minuten binnen 1,5 meter afstand van elkaar
tijdens de besmettelijke periode (48 uur voor het ontstaan van de
klachten bij de positief geteste persoon)
 u kunt alleen op bezoek komen als u de corona check heeft ingevuld en
deze een groen scherm geeft (www.geldersevallei.nl/corona-check)
 u kunt alleen op bezoek komen tijdens het aangegeven tijdblok
 u wordt begeleid door een gastvrouw tijdens uw bezoek, maar u kunt
zelfstandig de omkleedprocedure opvolgen. U kunt thuis alvast de
instructiefilm bekijken via YouTube, dit kan door de QR-code onderaan deze
brief te scannen



u bent in het bezit van een mobiele telefoon en neemt deze mee naar het
ziekenhuis. Hiermee kunt u de gastvrouw bellen om u te begeleiden tijdens
de omkleedprocedure. Het nummer van de verpleegkundige vindt u op de
deur van de sluis op de COVID-afdeling

Maatregelen
 Bekijk voor uw bezoek aan het ziekenhuis de actuele maatregelen via
www.geldersevallei.nl/naar-het-ziekenhuis.
 In de sluis volgt u de instructie (omkleedprocedure) op van de
verpleegkundige.
 Neem geen waardevolle spullen mee naar binnen. Een mobiele telefoon of
portemonnee kan, alleen wanneer dit in uw broekzak past. Desinfecteer
voordat u naar binnen gaat uw mobiele telefoon.
 Laat uw jas achter aan de kapstok buiten de sluis. Uw tas kunt u buiten de
sluis achterlaten in de kast. Let op: deze kast kan niet op slot. Het ziekenhuis
is niet aansprakelijk voor schade of diefstal.
 Bij het verlaten van de afdeling is het belangrijk om uw mobiele telefoon (in
de sluis) te desinfecteren. De gastvrouw geeft u hierover instructie.
 U verlaat na uw bezoek zo snel mogelijk het ziekenhuis.
In overleg met de behandeld arts kan in bijzondere situaties van de bovenstaande
voorwaarden worden afgeweken. Er gelden dan mogelijk andere maatregelen. Deze
worden, indien van toepassing, met u besproken.
Goed om alvast te weten: fysiek contact tussen u en uw naaste is alleen toegestaan
wanneer u gebruikmaakt van alle voorgeschreven beschermende maatregelen.
Verpleegkundige belt contactpersoon
De verpleegkundige belt contactpersoon 1 nadat uw naaste is besproken met de
arts. Wij verzoeken u vriendelijk om niet zelf naar het ziekenhuis te bellen. U wordt
door ons gebeld.
Meer weten
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Deze kunt u alleen telefonisch stellen via
(0318) 43 58 26.
Met vriendelijke groet,
Ziekenhuis Gelderse Vallei

QR-code instructiefilm omkleedprocedure

