Bezoekregeling corona-unit Parkstaete




Er is van maandag t/m vrijdag één bezoeker per cliënt mogelijk, tijdens één vast
bezoekmoment.
Bezoek is mogelijk tussen 13.30 uur en 17.00 uur.
U schrijft in voor één vast tijdvak bij de bezoekerscoördinator via
telefoonnummer: 078 65 42 773 (ma t/m vr 10.00-17.00 uur)
Let op: We kunnen een gelimiteerd aantal bezoekers per tijdvak toelaten, hierdoor
kan het zijn dat het tijdvak van uw keuze vol is.

Om het bezoek veilig te laten verlopen en te zorgen dat onze medewerkers de best mogelijk
zorg kunnen blijven bieden aan de cliënten gelden de volgende afspraken:
1. Tien minuten voor aanvang van de bezoektijd meldt u zich door aan te bellen bij de
corona-unit. (4e etage).
2. U wordt opgehaald of, wanneer er meerdere bezoekers zijn, verzocht nog even
plaats te nemen in de wachtruimte.
3. In verband met uw veiligheid en de veiligheid van anderen is het dragen van
isolatieschort, neusmondmasker, bril en handschoenen (PBM’s) verplicht. Deze
worden door de corona-unit verstrekt. U wordt begeleid bij het aantrekken hiervan.
Uw persoonlijke spullen (denk aan uw tas, jas en telefoon) kunt u niet meenemen de
afdeling op, deze kunt u achterlaten in een kluisje.
4. U wordt via de sluis overgedragen aan de gastvrouw/heer en naar de kamer van uw
naaste begeleid.
5. U blijft gedurende het bezoek op de kamer van uw naaste en u spreekt de
zorgverleners niet aan.
6. Tijdens het bezoek is er géén mogelijkheid om met de zorgverleners in gesprek te
gaan, dit mag telefonisch via telefoonnummer: 078 65 42 773.
7. Wilt u naar huis? Gebruikt u dan het alarm op de kamer en u wordt opgehaald door
de gastvrouw/heer.
8. De bezoektijd is een uur, rond die tijd wordt u opgehaald door de gastvrouw/heer.
9. U wordt begeleid bij het uittrekken van de PBM’s.
10. U verlaat in één rechte lijn het gebouw in verband met het spreiden van drukte in
het ziekenhuis.
11. Kinderen jonger dan 12 jaar worden niet toegelaten.
12. Huisdieren worden niet toegelaten.
13. Er is geen toiletbezoek mogelijk.
14. Er is geen mogelijkheid tot eten/drinken tijdens uw bezoek.
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