Beste patiënten en familie,
Gezien de verdere ontwikkelingen binnen ons land omtrent het Coronavirus en de daarbij
genomen strenge maatregelen zien wij ons genoodzaakt als eerstelijnszorgdrager hierin ook
onze verantwoordelijkheid op te nemen en een maatregelen toe te passen.
We willen onze zieken en mensen van leeftijd beschermen.
Helaas zijn we aangewezen op de basishygiëne en beschermingsmethoden aangezien er
voor de thuisverpleging vele producten zoals beschermkledij, handschoenen en maskers
bijna niet meer voorhanden zijn of beperkt.
De regering belooft al meer dan een week om hiervoor een oplossing te zoeken maar we
zijn nog steeds wachtende…..

We willen jullie dan ook zeer nadrukkelijk vragen om zo snel en zo grondig mogelijk deze
onderstaande maatregelen in orde te brengen.
Het gaat niet enkel om onszelf te beschermen maar ook uw moeder/vader of andere
patiënten die misschien heel erg ziek zijn.
We kunnen dit enkel met jullie medewerking!

We willen duidelijk vermelden dat er onder onszelf, onze families, onze omgeving of
andere patiënten en hun families nog geen corona is vastgesteld!
We willen enkel preventief werken om iedereen zo goed mogelijk te beschermen.

Richtlijnen binnen de thuisverpleging ivm het Coronavirus.
1/Handhygiëne is het allerbelangrijkste in de strijd tegen virussen.
Daarom vragen we met aandrang graag de volgende producten voorzien.
-Handzeep met pompje.
-Keukenrol/papier enkel bedoeld voor de verpleegkundige.
-Vuilbakje met pedaal.
-Handontsmetting.
-Doos handschoenen.
Voor en na iedere zorg gaan wij onze handen wassen en ontsmetten en vragen we aan u en
uw familie om hetzelfde te doen.
Was regelmatig en grondig uw handen!
2/Mocht er bezoek komen (liefst zo weinig mogelijk om besmettingen tegen te gaan)
vragen wij ook dat zij hun handen wassen en te ontsmetten. Houd tijdens het bezoek
voldoende afstand.

Geef geen zoenen of handen!
3/Wanneer er iemand ziek is (gelijk welke vorm) raden wij aan om zo snel mogelijk de
huisarts te vragen om ons daarvan meteen telefonisch te verwittigen zodanig dat wij ons
voldoende kunnen beschermen en/of onze zorg kunnen aanpassen.
4/We willen ons bezoek aan jullie beperken tot het hoogstnodige.
-Leg indien mogelijk/of met de hulp van de familie zoveel mogelijk klaar zoals medicatie,
paspoort, kledij, materiaal voor de zorgen……..
-Laat ons enkel verpleegkundige taken uitvoeren.
-Gesprekken na de zorg gaan we kort en bondig houden.

