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Beste familie en naasten,
Nadat we enkele weken mochten genieten van de
versoepeling van de maatregelen in verband met de
coronapandemie is er opnieuw een stijging van het
aantal besmettingen. Jammer genoeg zijn we als
UPC Duffel daarom genoodzaakt een aantal
maatregelen terug te verstrengen of preventief
in te voeren. Naast de gewone algemene
veiligheidsvoorschriften kan u steeds een update van
deze specifieke maatregelen terugvinden op onze
website:
https://www.upcduffel.be/familie/info-voor-familie/
covid-19-info-voor-familie
Het blijft uiteraard onze eerste zorg de
behandeltrajecten van onze patiënten zo goed
mogelijk verder te kunnen zetten. Een goed contact
en samenwerking met familie en naasten en in het
bijzonder met de betrokken kinderen is hierbij van
groot belang, vandaar dat we hierop maximaal verder
willen inzetten.

Graag vragen we jullie om mondmaskers
(stoffen of chirurgische) aan jullie naasten
die er nog geen (of onvoldoende) hebben
te bezorgen.
Schenkingen van stoffen mondmaskers
met elastiek, of materiaal om deze te
maken, zijn ook steeds welkom.

Informatie
Voor algemene informatie over UPC Duffel en de specifieke
coronamaatregelen kan u onze website raadplegen, vb. de
mondmaskerverplichting, bezoekregeling, enz …
Voor vragen en specifieke afspraken rond uw familielid en kan u
altijd de afdeling waar uw familielid verblijft contacteren.
Mocht u nog verdere vragen, bezorgdheden of nood hebben
aan een gesprek kan u als familielid of naastbetrokkene steeds
contact opnemen met de verantwoordelijke familiebeleid. Dit
kan u doen door een bericht te sturen via
https://upcduffel.be/form/contact-familie ter attentie van Annie
Nuyts. Ze zal dan zo snel als mogelijk contact opnemen (mail,
telefonisch, uitnodiging voor gesprek).
Chatfunctie voor kinderen
Ook de chatfunctie voor kinderen tussen 6 en 15 jaar blijft
beschikbaar. Bij vragen over het coronavirus, over de opname
van je mama of papa, … kan je met ons chatten op maandag,
woensdag en vrijdag van 13u tot 14u. Surf hiervoor naar
https://pzduffel1.wixsite.com/website.
We danken u voor uw flexibiliteit en inspanningen. Samen
kunnen we goede zorg bieden voor onze patiënten.
Voor bijkomende vragen kan u telefonisch contact opnemen
met de afdeling of een mail sturen naar ons ziekenhuis via
UPCD.communicatie@emmaus.be.
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