Maatregelen voor bezoekers
op de corona afdeling

–

Turks
Korona bölümüne gelen ziyaretçiler için önlemler
Spaarne Gasthuis'deki korona bölümüne yatırılmış olan yakınınızı ziyarete geldiniz.
Yakınınızın bakımı izole edilmiş şekilde yapılmaktadır. Bulaşmayı önlemek amacıyla
ziyaretçiler için özel bir düzenleme vardır ve ekstra önlemler alıyoruz.
Örneğin, izole edilmiş bakıma yatırılan hastalarının sayısı arttığında, bu düzenlemede
değişiklik yapılabilir. Bu durum, ziyaretçilerin daha az ziyaret etmelerine izin verilmesi
anlamına gelebilmektedir. Hemşire, sizi ve 1' inci irtibat kişinizi mümkün olan en kısa zamanda
bilgilendirecektir.
Spaarne Gasthuis şubelerinde bulunan 13 yaşın üzerindeki ziyaretçilerin maske takmalarının
zorunlu olduğunu unutmayın.
Het is heel belangrijk dat de bezoeker zich strikt aan deze maatregelen houdt.
Ziyaretçi kişinin bu önlemlere harfiyen uyması çok önemlidir.

Korona bölümüne gelen ziyaretçiler için önlemler


Hastalar maksimum 1 saat süreyle günde 1 ziyaretçi ağırlayabilir.
Bu ağırlama:
- ya 15:00-17:00 saatleri arasında
- ya da 18:00-20:00 saatleri arasında gerçekleşebilir.

 Ziyaret esnasında ziyaretçiler arasında değişiklik yapılmasına izin verilmemektedir.
 Tüm ziyaretçiler önce hastanenin merkez salonundaki resepsiyona başvururlar.

Ziyaretçilerin ziyaretleri esnasında mücevher veya saat takmalarına izin verilmemektedir.

Ziyaretçi, bölümün sekreterliğine başvuruda bulunur. Bu sekreterlik, asansör
koridorundadır.

Ziyaretçinin bölüme girmeden önce bir IIR cerrahi ağız maskesi takması, bir ceket giymesi
ve tek kullanımlık eldiven kullanması gerekmektedir. Kendisine ait tıbbi olmayan burun ve
ağız maskesi yeterli değildir ve bu nedenle takılamamaktadır. Ziyaretçiye ağız maskesi,
tek kullanımlık eldivenler ve ceket, bölümün girişinde verilir. Bunların kullanılması
zorunludur.

Ziyaret sırasında ziyaretçinin odadan çıkmasına, yemek yemesine, içecek içmesine ve
tuvaleti kullanmasına izin verilmemektedir.

Ziyaret sırasında ziyaretçilerin cep telefonlarını kullanmalarına izin verilmemektedir,
bunları ceketinizde veya cebinizde içinde tutunuz.

Ziyaretçi giderken şunları yapmalıdır:
 Odada: el hijyeni uygulamalı (elleri yıkamak/el alkolü uygulamak). Bu broşürün son
sayfasındaki el hijyeni talimat kartına bakınız.
 Odanın dışında: hastaneden çıkana kadar ağız maskesini takılı tutmalı. El alkolü ile el
hijyenini uygulamak için, bu broşürün son sayfasındaki el hijyeni talimat kartına bakınız.
Ceket sadece bunun için uygun çöp bidonlarının yanında çıkarılabilir ve daha sonra bu
bidonlara atılabilir.
 Katlanır kapılardan sonra: asansöre girmeden önce el alkolü uygulamalı. Bu broşürün
son sayfasındaki el hijyeni talimat kartına bakınız.
 Hastaneden hemen ayrılmalı, ziyaretçi ana girişten ve hastanenin diğer yerlerine
gitmeden hastaneden ayrılmalıdır. Ziyaretçinin hastanede tuvalete gitmesine de izin
verilmemektedir. Ziyaretçi, hastanede kaldığı sürece ağız maskesini takmaktadır.

Karantinada* veya şikâyetleri olan ziyaretçiler
Kendileri karantinada* olan veya koronavirüs ile uyumlu şikâyetleri olan kişilerin ziyarete
gelmelerine izin verilmemektedir.
Bu durum, hasta yoğun bakım ünitesine aktarılmadığı veya vefat etmediği sürece geçerlidir. O
halde ziyaret, bölüm ile istişare edilerek gerçekleşir. Ziyaretçi için aşağıdaki kararlar geçerlidir:

Ziyarete geldiklerinde ziyaretçilerin mücevher veya saat takmalarına izin verilmemektedir.

Ziyaretçi, bölümün sekreterliğine başvuruda bulunur. Bu sekreterlik, asansör
koridorundadır.

Ziyaretçinin bölüme girmeden önce bir IIR cerrahi ağız maskesi takması, bir ceket giymesi
ve bir tek kullanımlık eldiven kullanması gerekmektedir. Kendisine ait tıbbi olmayan burun
ve ağız maskesi yeterli değildir ve bu nedenle takılamamaktadır. Ziyaretçiye ağız maskesi,
tek kullanımlık eldiven ve ceket bölümün girişinde verilir. Bunların kullanılması zorunludur.

Ziyaret sırasında ziyaretçinin odadan çıkmasına, yemek yemesine, içecek içmesine ve
tuvaleti kullanmasına izin verilmemektedir.

Ziyaret sırasında ziyaretçilerin cep telefonlarını kullanmalarına izin verilmemektedir,
bunları ceketinizde veya cebinizde içinde tutunuz.

Ziyaretçi giderken şunları yapmalıdır:
 Odada: el hijyeni uygulamalı (elleri yıkamak/el alkolü uygulamak).
Bu broşürün son sayfasındaki el hijyeni talimat kartına bakınız.
 Odanın dışında: hastaneden çıkana kadar burun ve ağız maskesini takılı tutmalı. El
alkolü ile el hijyenini uygulamak için, bu broşürün son sayfasındaki el hijyeni talimat
kartına bakınız. Ceket sadece bunun için uygun çöp bidonlarının yanında çıkarılabilir
ve daha sonra bu bidonlara atılabilir.
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 Katlanır kapılardan sonra: asansöre girmeden önce el alkolü uygulamalı. Bu broşürün
son sayfasındaki el hijyeni talimat kartına bakınız.
 Hastaneden hemen ayrılmalı, ziyaretçi ana girişten ve hastanenin diğer yerlerine
gitmeden hastaneden ayrılmalıdır. Ziyaretçinin hastanede tuvalete gitmesine de izin
verilmemektedir. Ziyaretçi, hastanede kaldığı sürece ağız maskesini takmaktadır.
*karantina ve Covid-19 ile ilgili güncel kurallar için RIVM'nin internet sitesine bakınız.

Personel önlemleri
Tüm çalışanlar, yakınınızın odasına girdiklerinde koruyucu ekipman giyerler. Bunlar önlük,
eldiven, şapka, ağız maskesi ve sıçrama gözlüklerinden ibarettir.

Riskler
Yakınınıza (muhtemelen) koronavirüs (COVID-19) bulaşmıştır. Yukarıdaki önlemlere
uyduğunuzda, bu virüse sizin de yakalanmanızın riski azdır. Koronavirüs ile uyumlu
şikâyetleriniz olduğunda veya kendiniz karantinada olduğunuzda ziyaretinize izin
verilmemektedir. Bu durum yakınınız yoğun bakım ünitesine aktarılmadığı veya vefat etmediği
sürece geçerlidir. O halde yukarıda belirtilen önlemler geçerli olmaktadır. Ev karantinası
hakkında daha fazla bilgi www.rijksoverheid/inthuisquarantainedoorcorona adresinde
bulunabilir.

Sorularınız
Doğru ve anlaşılır bilgi almanız önemlidir. Bu broşürü okuduktan sonra herhangi bir sorunuz
mu var? O halde bunları hemşireye veya doktora iletiniz. Hastanedeki önlemler hakkında
genel soruları spaarnegasthuis.nl web sitemizde bulabilirsiniz. Ayrıca
info@spaarnegasthuis.nl adresine bir e-posta gönderebilir veya (023) 224 4060 numaralı
telefon aracılığıyla hasta bilgi departmanını arayabilirsiniz.
www.rivm.nl/coronavirus-covid-19 internet adresinde koronavirüs hakkında en son ulusal
bilgileri bulabilirsiniz. Burada virüsle ilgili soruların cevaplarını da bulacaksınız.
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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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