Praktische informatie voor familie en
naasten van patiënten met COVID-19
Jouw familielid of naaste werd opgenomen voor verzorging wegens besmetting
met het coronavirus COVID-19. Wij vragen jou om onderstaande praktische
afspraken op te volgen en hierdoor een mogelijke verspreiding van het virus
maximaal te beperken.

Bezoek en contact houden
• De patiënt mag gedurende zijn opname geen bezoek ontvangen.
• Bij opname wordt gevraagd om één contactpersoon door te geven.
- Indien de gezondheidstoestand het toelaat, zal de patiënt zelf de familie op
de hoogte houden van zijn gezondheidstoestand.
- Indien de gezondheidstoestand van de patiënt het niet toelaat, zal de
eenheid op regelmatige basis contact opnemen met de contactpersoon om
deze te informeren. Aan de contactpersoon wordt gevraagd om de andere
familieleden op de hoogte te houden van de toestand van de patiënt.
Gelieve niet zelf te bellen naar de verpleegeenheid.
• Het is aangewezen dat de patiënt beschikt over een eigen toestel (gsm,
smartphone, tablet of laptop). Het ziekenhuis helpt personen die ondersteuning
nodig hebben.

Persoonlijke spullen
• Gelieve persoonlijke spullen tot het hoogstnoodzakelijke te beperken:
- toiletgerief (= tandpasta, tandenborstel en kam)
- ondergoed
- (medische) hulpmiddelen (bril, hoorapparaat, prothese…)
- Gsm, smartphone, tablet of laptop (vergeet geen oplaadkabel)
• Het ziekenhuis voorziet de patiënten van nachtkledij, bedlinnen, handdoeken
en washandjes. 						
>>

• Persoonlijke spullen kunnen in een gesloten zak in de hoofdingang van het
ziekenhuis worden afgeleverd tussen 14 en 19 uur: vermeld bij het afgeven
steeds de naam van de patiënt, de eenheid en het kamernummer.
• Alle persoonlijke spullen die op de verpleegeenheid terechtkomen, blijven daar
tot de patiënt ontslagen wordt.
Etenswaren en dranken worden niet bezorgd.
• Het ziekenhuis is niet verantwoordelijk voor diefstal of schade aan goederen.

Ontslag
• Bij ontslag mag de persoon die de patiënt komt halen, zich aanmelden aan
de ingang ‘huisartsenwachtpost/extern ziekenvervoer’ (naast de dienst
spoedgevallen).
• We brengen de patiënt vervolgens naar deze ingang, samen met zijn spullen.
• Na ontslag moet de patiënt nog twee weken in thuisisolatie.
• Volgende richtlijnen moeten opgevolgd worden voor persoonlijke spullen die
op de ziekenhuiskamer zijn geweest:
- Indien mogelijk worden alle spullen 72 uren afgesloten bewaard.
- Kledij wordt bij voorkeur gewassen op 60° C.
- Afwasbare materialen worden ontsmet met 1% bleekwater (10ml/liter water).
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Bedankt voor je begrip en medewerking

