Mogelijk besmet
met het coronavirus
–
U bent opgenomen op de afdeling AOA
U bent (of uw naaste is) opgenomen op de afdeling AOA (Acute Opname Afdeling) van het
Spaarne Gasthuis. Uw arts denkt dat u misschien corona heeft, maar weet het nog niet zeker.
U wordt daarom getest op het coronavirus. Voor de zekerheid wordt u wel al in isolatie
verpleegd. Wij kunnen ons voorstellen dat u zich hierover zorgen maakt. Via deze folder
informeren wij u over de gang van zaken tijdens de opname. Deze informatie is voor u
bestemd als u besmet bent met het coronavirus of daarop wordt getest.
Over de afdeling
Op de afdeling AOA worden allerlei patiënten verpleegd. Er worden ook patiënten verpleegd
die (misschien) besmet zijn met het coronavirus.
Het telefoonnummer van de afdeling is: (023) 224 0337
Verpleging in isolatie
U wordt verpleegd in ‘isolatie’ (afzondering). Wij vragen uw begrip voor het nemen van deze
soms ingrijpende maatregel. Buiten bij de deur hangt een isolatiekaart. Hierop staan de extra
hygiënische maatregelen. Iedere medewerker zal deze maatregelen uitvoeren. Ook u moet
zich aan de maatregelen houden.
Wat kunt u zelf doen?
De belangrijkste maatregelen die u kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te
voorkomen zijn:

was uw handen regelmatig

hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog





gebruik papieren zakdoekjes
schud geen handen
houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand

Bezoek en isolatiemaatregelen
Zie hiervoor de folder ‘Maatregelen voor bezoekers op de corona afdeling’.
Contact met familie
We willen graag weten wie we kunnen informeren over uw ziekte of behandeling. Geef
daarom de contactgegevens van 1 persoon door aan de verpleegkundige. Het bezoekuur
verandert niet voor u. Wij geven geen informatie over u aan andere personen, dan aan uw
eerste contactpersoon.
Heeft u een gesprek met de behandelend arts en wilt u dat uw contactpersoon daarbij is? Dan
kan dit na toestemming van de arts of verpleegkundige.
Persoonlijke spullen
Uw persoonlijke spullen geeft uw contactpersoon af bij de receptie.
Medicijnen
Tijdens uw verblijf krijgt u medicijnen uit de ziekenhuisapotheek.
Wanneer naar huis en ophalen uit het ziekenhuis?
Wanneer u naar huis mag of naar een verpleeghuis gaat, krijgt u een mondmasker die u moet
gebruiken tot u thuis bent.
De persoon die u ophaalt, mag niet ziek zijn of coronavirus klachten hebben. Met de persoon
die u ophaalt wordt telefonisch afgesproken waar deze u kan ophalen. Deze persoon mag u
ophalen op de afdeling.
Wasgoed
Uw wasgoed krijgt u mee in een afgesloten vuilniszak. Wij adviseren u om deze was 24 uur te
laten liggen en dan apart van ander wasgoed te wassen. Thuis gelden de richtlijnen van de
GGD. U vindt deze richtlijnen op www.ggdkennemerland.nl.
Vragen
Heeft u vragen? Stel ze aan uw verpleegkundige of arts.
Algemene informatie
Algemene vragen over uw opname leest u in de folder ’Opname en verblijf in het Spaarne
Gasthuis Haarlem Zuid’. Om de verpleegkundigen te ontlasten, vragen wij u om deze
informatie door te lezen. Heeft u daarna nog vragen? Stel deze dan aan de verpleegkundige.
U kunt ook de afdeling patiëntenvoorlichting bellen op telefoonnummer (023) 224 2060

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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