Nieuwsbrief
voor families en
naastbetrokkenen

3 november 2020
Beste familie en naasten,
Het UPC Duffel wil de contactmomenten zo lang
als mogelijk blijven organiseren, daarom vragen
we de patiënten en de bezoekers de afspraken
strikt na te leven.
Algemene richtlijnen zijn:
> Beperk het aantal contacten per week.
> Denk steeds aan de afstandsregels en
handhygiëne.
> Het domein is gesloten voor alle externen
tot en met 15 november. De enige
uitzonderingen (bv. wasgoed afgeven)
gebeuren op afspraak.
> Op het domein is het dragen van een
mondmasker verplicht.
Je familielid/naaste is opgenomen op een
open afdeling
> Hij/zij mag geen bezoek ontvangen op het
domein, maar kan met bezoekers afspreken
buiten het domein, gedurende 2 uur. Spreek
dit goed op voorhand af.
> Hij/zij mag één dag per weekend naar huis,
zonder overnachting, op voorwaarde dat
het behandelteam de inschatting maakt dat
dit veilig kan verlopen. Spreek dit goed op
voorhand af.

Graag vragen we jullie eventuele extra
mondmaskers (stoffen met elastieken
/ chirurgische) te schenken aan het
ziekenhuis voor patiënten die er geen/
onvoldoende hebben.
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Je familielid/naaste is opgenomen op een gesloten afdeling
> Een geschikt moment wordt vooraf afgesproken tussen patiënt en
de afdeling.
> Er mag maar één bezoeker (+ eventuele minderjarige kinderen)
op bezoek komen. Dit is bij voorkeur dezelfde bezoeker. Spreek dit
goed op voorhand af.
> De bezoeker moet zich aanmelden op de afdeling op het
afgesproken tijdstip en een ingevuld (en gehandtekend)
registratiedocument meebrengen (zie ook website).
> We vragen je niet op bezoek te komen wanneer je je ziek voelt of in
contact kwam met een covid-19 patiënt.
> Denk steeds aan de afstandsregels en handhygiëne. Op het
ziekenhuisdomein is het verplicht een (stoffen) mondmasker te
dragen. Er is op meerdere plaatsen alcoholgel aanwezig, ontsmet
en/of was regelmatig je handen.
> Er is altijd een begeleider in de buurt.
> Als de toestand van je familielid het toelaat mag je familiellid één
dag per weekend naar huis, zonder overnachting, op voorwaarde
dat het behandelteam de inschatting maakt dat dit veilig kan
verlopen. Spreek dit goed op voorhand af.

Wat met was?
> Je mag de was komen afgeven aan de deur van de afdeling. Maak
hiervoor een afspraak via jouw familielid/naaste.
Met ieders inspanning blijft het UPC Duffel een veilige
en gezonde plek!

