Dienst specifieke info (dienst)……………….



Je schrijft je in aan …………………..….



Je meet dagelijks je temperatuur én doet dit ook meteen voor je vertrek naar de dienst
…………………..…. Indien je begeleid wordt (liefst door één gezinslid of iemand uit je vaste
omgeving), dan geldt dit ook voor je begeleider.



Heb je geen Covid-19 klachten (temp ≥ 37,5° C en/of hoesten en/of kortademigheid en/of
keelpijn en/of hoofdpijn en/of verlies van smaak-of reukzin en/of spierpijn en/of misselijkheid,
diarree), meld je dan in het ziekenhuis aan op het geplande tijdstip.



Indien je tussen het maken van de afspraak en de dag van de afspraak volgende klachten hebt:
temp ≥ 37,5° C en/of hoesten en/of kortademigheid en/of keelpijn en/of hoofdpijn en/of
verlies van smaak-of reukzin en/of spierpijn en/of misselijkheid, diarree:


Vertrek NIET naar het ziekenhuis en neem contact op met de huisarts of aanvragende arts.
Indien de aanvragende arts het medisch dringend/noodzakelijk vindt om de
consulatie/ingreep/onderzoek (verwijder wat niet past) te laten doorgaan, neemt hij of zij
contact op met de dienst …………………..…., tel nr. …………………..….
Na overleg tussen de aanvragende arts en dienst …………………..…. wordt er beslist of het
onderzoek al dan niet zal doorgaan. Indien ja, verplaatsen we de afspraak naar een
tijdsblok dat specifiek is voorbehouden voor ambulante (vermoedelijke) covid-19
patiënten. De dienst …………………..…. contacteert je hiervoor.



Indien je afspraak als niet-medisch dringend of noodzakelijk wordt beschouwd, plannen
we een afspraak op een later tijdstip in. De dienst …………………..…. contacteert je hiervoor.



Voel je je bij aankomst in het ziekenhuis toch kortademig of koortsig, dan meld je dit meteen bij
het binnenkomen aan de security/medewerkers van ons ziekenhuis. Zij verwittigen de dienst
…………………..….

We doen er alles aan om je consulatie/ingreep/onderzoek (verwijder wat niet past) in alle veiligheid te
laten plaatsvinden. Om dit te kunnen garanderen, vragen we je om de richtlijnen van de
verpleegkundigen strikt op te volgen.

Hartelijk dank voor je begrip en medewerking!

