Maatregelen voor
bezoekers op de
corona afdeling
–
U komt op bezoek bij uw naaste die op de corona afdeling in het Spaarne Gasthuis is
opgenomen. Uw naaste wordt in isolatie verpleegd. Om besmetting te voorkomen is er een
speciale regeling voor bezoekers en nemen wij extra maatregelen.
Het kan zijn dat deze afspraken worden gewijzigd als bijvoorbeeld het aantal opgenomen
isolatiepatiënten toeneemt. Dat kan betekenen dat er minder vaak bezoek mag langskomen.
De verpleegkundige laat dit u en uw 1e contactpersoon dan zo snel mogelijk weten.
Houd er rekening mee dat bezoekers die ouder zijn dan 13 jaar binnen de locaties van het
Spaarne Gasthuis een mondkapje moeten dragen.
Het is heel belangrijk dat de bezoeker zich strikt aan deze maatregelen houdt.

Maatregelen voor bezoekers van de corona afdeling






Patiënten mogen per dag 1 bezoeker ontvangen voor maximaal 1 uur.
Dat kan:
 óf tussen 15:00 – 17:00 uur
 óf tussen 18:00 – 20:00 uur
Het is niet de bedoeling om halverwege een bezoekperiode te wisselen van bezoek.
Alle bezoekers melden zich eerst bij de receptie in de centrale hal van het ziekenhuis.
De bezoeker mag geen sieraden of horloge dragen als hij op bezoek komt.










De bezoeker meldt zich bij het secretariaat van de afdeling. Deze bevindt zich in de lifthal.
Vóórdat de bezoeker de afdeling opkomt krijgt hij een neus-mondmasker van het
ziekenhuis. Een eigen niet-medisch neus-mondmasker voldoet niet en mag daarom niet
gedragen worden. Ook krijgt de bezoeker een jasschort en disposable handschoenen. De
bezoeker moet het neus-mondmasker van het ziekenhuis opdoen en het jasschort en de
handschoenen aantrekken. Het is verplicht om deze te dragen.
Tijdens het bezoek mag de bezoeker niet van de kamer af, niet eten of drinken en géén
gebruik maken van het toilet.
Tijdens het bezoek mogen bezoekers niet hun mobiele telefoon gebruiken, laat deze in
uw jas of zak.
Als de bezoeker weggaat moet hij:
 In de kamer: handhygiëne toepassen (handenwassen/ handalcohol gebruiken). Zie de
handhygiëne instructiekaart op de laatste pagina van deze folder.
 Buiten de kamer: alle beschermde middelen aan houden tot aan de daarvoor
bestemde afvalbakken. Jasschort en handschoenen (als u die draagt) uit doen en in de
bakken doen. Handhygiëne toepassen met handalcohol, zie de handhygiëne
instructiekaart op de laatste pagina van deze folder. Na het uitkleden een schoon
neusmondmasker om doen (eigen masker mag).
 Na de klapdeuren: handalcohol gebruiken voordat u de lift instapt. Zie de
handhygiëne instructiekaart op de laatste pagina van deze folder.
 Direct het ziekenhuis verlaten, de bezoeker verlaat het ziekenhuis via de
hoofdingang en zonder andere plekken in het ziekenhuis te bezoeken. Toiletbezoek in
de centrale hal is wel mogelijk. De bezoeker draagt het mondmasker, zolang hij in het
ziekenhuis is.

Bezoekers, die in quarantaine* zijn of klachten hebben
Personen, die in zelf quarantaine* zijn of klachten hebben die horen bij het coronavirus,
mogen niet op bezoek komen.
Tenzij de patiënt wordt overgeplaatst naar de IC of komt te overlijden. Dan vindt het bezoek
plaats in overleg met de afdeling. Voor de bezoeker gelden de volgende afspraken:

De bezoeker mag geen sieraden of horloge dragen als hij op bezoek komt.

De bezoeker meldt zich bij het secretariaat van de afdeling. Deze bevindt zich in de lifthal.

Vóórdat de bezoeker de afdeling opkomt krijgt hij een neus-mondmasker van het
ziekenhuis. Een eigen niet-medisch neus-mondmasker voldoet niet en mag daarom niet
gedragen worden. Ook krijgt de bezoeker een jasschort en disposable handschoenen. De
bezoeker moet het neus-mondmasker van het ziekenhuis opdoen en het jasschort en de
handschoenen aantrekken Het is verplicht om deze te dragen.

Tijdens het bezoek mag de bezoeker niet van de kamer af, niet eten of drinken en géén
gebruik maken van het toilet.

Tijdens het bezoek mogen bezoekers niet hun mobiele telefoon gebruiken, laat deze in
uw jas of zak.

Als de bezoeker weggaat moet hij:
 In de kamer: handhygiëne toepassen (handenwassen/ handalcohol gebruiken).
Zie de handhygiëne instructiekaart op de laatste pagina van deze folder.
 Buiten de kamer: het neusmondmasker ophouden tot hij het ziekenhuis verlaten
heeft. Handhygiëne toepassen met handalcohol, zie de handhygiëne instructiekaart op
de laatste pagina van deze folder. Het jasschort mag pas uitgetrokken worden bij de
daarvoor bestemde afvalbakken en daarna in deze bakken gedaan worden.
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 Na de klapdeuren: handalcohol gebruiken voordat hij de lift instapt. Zie de
handhygiëne instructiekaart op de laatste pagina van deze folder.
 Direct het ziekenhuis verlaten, de bezoeker verlaat het ziekenhuis via de
hoofdingang en zonder andere plekken in het ziekenhuis te bezoeken. Toiletbezoek in
de centrale hal is wel mogelijk. De bezoeker draagt het mondmasker, zolang hij in het
ziekenhuis is.
*kijk voor actuele regels over de quarantaine en Covid-19 op de website van RIVM.

Maatregelen personeel
Alle medewerkers dragen beschermingsmiddelen als zij in de kamer van uw naaste komen.
Dat zijn een schort, handschoenen, muts, mondmasker en een spatbril.

Risico’s
Uw naaste is (mogelijk) besmet met het coronavirus (COVID-19). Als u zich aan
bovenstaande maatregelen houdt, is het risico klein dat u dit virus ook krijgt. Krijgt u zelf
klachten die horen bij het coronavirus of bent u zelf in quarantaine, dan mag u niet op bezoek
komen. Tenzij uw naaste wordt overgeplaatst naar de IC of komt te overlijden. Dan gelden
bovengenoemde maatregelen. Meer informatie over de thuisquarantaine leest u op
www.rijksoverheid/corona/inthuisquarantainedoorcorona.

Vragen
Het is belangrijk dat u juiste en duidelijke informatie krijgt. Heeft u na het lezen van deze
folder nog vragen? Stel deze dan aan de verpleegkundige of de arts. Algemene vragen over
de maatregelen in het ziekenhuis vindt u op onze website spaarnegasthuis.nl. U kunt ook een
mail sturen/bellen met de afdeling patiëntenvoorlichting via info@spaarnegasthuis.nl of
telefoonnummer (023) 224 4060.
Op de website www.rivm.nl/coronavirus-covid-19 vindt u alle laatste landelijke informatie over
het coronavirus. Ook vindt u daar antwoorden op vragen over het virus.
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Waar zijn we te vinden?
Haarlem Zuid
Boerhaavelaan 22
2035 RC Haarlem

Haarlem Noord
Vondelweg 999
2026 BW Haarlem

Hoofddorp
Spaarnepoort 1
2134 TM Hoofddorp

(023) 224 0000

www.spaarnegasthuis.nl

info@spaarnegasthuis.nl
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