infectiepreventie

Coronavirus (COVID-19), patiëntinformatie
In deze folder vindt u informatie over het coronavirus, de voorzorgsmaatregelen die
worden genomen in ZGT, waarom ze worden genomen en wat ze voor u betekenen.
Het coronavirus kan koorts en
luchtwegklachten veroorzaken. Het
ziektebeeld wat ontstaat wordt COVID-19
genoemd.
In Nederland, maar ook wereldwijd, worden
er maatregelen genomen om verdere
verspreiding van het virus tegen te gaan.
Besmetting van het coronavirus vindt vrijwel
altijd via de luchtwegen plaats.

Welke voorzorgsmaatregelen worden
genomen in ZGT?
Wanneer u wordt verdacht van corona of
positief bent getest op het coronavirus
worden de volgende maatregelen in ZGT
genomen:
 Bij opname wordt u geïsoleerd. Dit kan
plaatsvinden op eenpersoonskamers of
op afdelingen die speciaal hier voor zijn
ingericht; dit noemen we
cohortafdelingen. De verpleegkundige
informeert u welke situatie bij u van
toepassing is.
 Eenpersoonskamer buiten een
cohortafdeling: U mag alléén de kamer
verlaten wanneer er een onderzoek of
behandeling moet plaatsvinden. Voordat
u de kamer verlaat krijgt u van de
verpleegkundige een mondneusmasker
op, om te voorkomen dat andere mensen
in het ziekenhuis besmet kunnen worden.
Na het onderzoek of de behandeling
wordt u direct weer naar uw kamer
gebracht. Hier is uw mondneusmasker
niet meer nodig.
 Kamer in een cohortafdeling: u kunt
rondlopen binnen deze afdeling. Als u
hoest of niest draagt u een
mondneusmasker.
 Zorgmedewerkers dragen een isolatiejas,
handschoenen, mondneusmasker en een
spatbril. In een cohortafdeling dragen
medewerkers deze kleding ook buiten uw
kamer.

Deze speciale voorzorgsmaatregelen
voorkomen de verdere verspreiding van het
coronavirus.

Wat kunt u verder zelf doen?

Hoesten in de elleboogplooi en gebruik maken
van een papieren zakdoekje. Was regelmatig
uw handen met water en zeep.

Bezoek

Om verspreiding van het coronavirus zoveel
mogelijk te voorkomen, is in ZGT besloten om
geen bezoek toe te staan. Wij begrijpen dat
dit heel moeilijk kan zijn voor u en uw familie.
We hopen dat u telefonisch en mogelijk via
bijvoorbeeld beeldbellen toch in contact kunt
blijven met uw familieleden.

Wasgoed

Uw familie kan schone kleding voor u afgeven
bij de receptie. Het wordt dan door
medewerkers van het ziekenhuis naar de
afdeling waar u ligt gebracht. Uw wasgoed
wordt door de afdeling in een gesloten zak
naar de receptie gebracht, waar uw familie
het kan ophalen

Testuitslag op het coronavirus

 Een positieve testuitslag betekent dat u
het coronavirus heeft. U blijft in isolatie,
totdat u in ieder geval 24 uur klachtenvrij
bent. Dit kan thuis of in het ziekenhuis,
afhankelijk van uw gezondheidssituatie.
 De GGD wordt geïnformeerd over deze
uitslag. Zij vervolgen uw privé omgeving.
 Wanneer de testuitslag negatief is wordt
in overleg met de arts besloten of de
isolatie gestopt kan worden of dat verder
testen nodig is.
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Ontslag

U heeft nog klachten van het coronavirus en
mag met ontslag
 U krijgt de folder “coronavirus (COVID19) in de thuissituatie” en een
mondneusmasker van de
verpleegkundige.
 Dit mondneusmasker draagt u tijdens het
vervoer naar huis.
 Eenmaal thuis hoeft u dit
mondneusmasker niet meer te dragen.
 In de folder staan de aandachtspunten
voor uw thuissituatie beschreven.
U bent hersteld van het coronavirus en mag
met ontslag
 Als u genezen bent van het coronavirus
kunt u zonder mondneusmasker met
ontslag gaan.
 U kunt weer naar buiten en uw dagelijkse
bezigheden oppakken wanneer u 24 uur
geen gezondheidsklachten meer hebt.
Dat wil zeggen geen koorts, geen
neusverkoudheid en niet hoesten.

Tot slot

Heeft u naar aanleiding van deze folder nog
vragen dan kunt u deze stellen aan de
verpleegkundige of aan uw behandelend arts.
Ook vind u meer informatie op de site
rivm.nl, “vragen en antwoorden”.
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