COVID-folder SEH
Om verspreiding van COVID-19 naar patiënten, bezoekers en medewerkers te
voorkomen worden speciale voorzorgsmaatregelen getroffen en wordt u of uw
naaste geïsoleerd verpleegd. In deze folder leest u meer over deze maatregelen.

Patiënt

Begeleider op de SEH

Hier leggen we uit wat de maatregelen voor u en uw
bezoek inhoudt.
• U moet op uw kamer blijven.
• De ziekenhuismedewerker draagt een
mondneusmasker, spatbril, beschermende jas en
handschoenen.
• Bij het verlaten van de kamer wordt alle
beschermende kleding uitgetrokken en de handen
met handalcohol gedesinfecteerd.
• De meeste onderzoeken vinden plaats op uw kamer.
Indien u voor onderzoek toch van de kamer af moet
zal u een mondneusmasker dragen.
• Er mag 1 begeleider aanwezig zijn bij u op de SEH.
Deze mag niet wisselen met een ander en moet bij u
op de kamer blijven.

Bij de patiënt met COVID of die verdacht is voor COVID
is één begeleider/naaste welkom. We hebben wel enkele
maatregelen.
U moet zich realiseren dat u door uw aanwezigheid ook
een verhoogde kans heeft op COVID.

Ontslag van de SEH

• Naar huis.
- Mondneusmasker dragen
- Thuisquarantaine tot testuitslag of indien de
test positief is. Kijk op rijksoverheid.nl voor de
actuele regels.
• Opname.
- Uw begeleider mag niet mee naar de afdeling.
Sommige afdelingen hebben wel een bezoekuur.
- Het is mogelijk dat u overgeplaatst wordt naar
een ander ziekenhuis als ZGT overbelast raakt.

Om dit risico zo laag mogelijk voor u en de andere
patiënten, bezoekers en medewerkers te houden moet
u zich houden aan de volgende maatregelen.
• Mondneusmasker continue dragen.
• Op de kamer blijven.
• 1,5m afstand houden tot de patiënt.
• Niet wisselen met andere naasten, deze kunnen ook
niet in te tent of de wachtkamer wachten.
• Handen inwrijven met alcohol voor u de kamer
verlaat.

Ontslag van de patiënt

• Naar huis.
- Zie de info in de linker kolom.
• Opname.
- U mag niet mee naar de verpleegafdeling. U kunt
bellen om te horen of er bezoekmogelijkheden zijn
en hoe u kan informeren hoe het met uw naaste
gaat. U kunt hiervoor het algemene nummer
van ZGT bellen en vragen naar de betreffende
afdeling. Telefoonnummer 088 708 78 78.

Wij zijn ons ervan bewust dat geïsoleerde verpleging voor u en uw naasten niet prettig is. Het is echter de enige manier
om andere patiënten en medewerkers te beschermen. Wij hopen op uw begrip.

Vragen
Heeft u nog vragen, stel ze gerust aan uw arts of de verpleegkundige.
Ook vindt u meer informatie op de site rivm.nl, “vragen en achtergronden.
Het algemene telefoonnummer van ZGT is 088 708 78 78
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