Corona verdenking
Folder voor patiënten en familie/naasten
U bent patient in het GHZ en u heeft mogelijk het
coronavirus. We nemen daarom een coronatest
bij u af.
Om eventuele besmetting te voorkomen,
dragen onze medewerkers beschermende
kleding, zoals handschoenen, een schort, een
spatbril en een mondneusmasker.

Opgenomen
Patienten met het coronavirus worden meestal
opgenomen op de coronaverpleegafdeling,
waar alleen patiënten liggen die besmet zijn met
het coronavirus. Ook hier dragen al onze
medewerkers beschermende kleding.
Bij drukte kan het voorkomen dat u op een
Algemeen
andere verpleegafdeling wordt opgenomen. In
In afwachting van de testuitslag ligt u tijdelijk op
dat geval ligt u alleen op een kamer. U wordt
een kamer met maximaal vier andere patienten.
hier in isolatie verpleegd, zodat er geen
Uiteraard verblijft u hier zo veilig mogelijk. Dat
besmetting van andere patiënten kan
betekent dat u bijvoorbeeld een
plaatsvinden.
mondneusmasker draagt en we voldoende
afstand bewaren tussen de patiënten.
Contactpersoon
Wij horen op de verpleegafdeling graag zo snel
Bezoek
mogelijk wie uw contactpersoon is voor het
Omdat de testuitslag binnen korte tijd bekend is,
verstrekken van informatie. Wij hebben van deze
ligt u niet lang op deze afdeling. U kunt hier
contactpersoon een naam, adres en (mobiel)
daarom geen bezoek ontvangen. Wanneer u,
telefoonnummer nodig.
na de testuitslag, overgeplaatst wordt naar een
Deze contactpersoon is voor de
andere afdeling informeren wij u over de daar
verpleegkundige het enige aanspreekpunt voor
geldende bezoekregeling.
de testuitslag, algemene informatie, nood of
bijzondere ontwikkelingen. We verzoeken deze
Informeren
contactpersoon zelf andere familie/naasten op
Blijkt uit de test dat u besmet bent met het
de hoogte te houden.
coronavirus maar mag u wel naar huis?
Vertel dan uw naasten, huisarts, eventuele
Naar huis
thuiszorg en andere nauwe contacten direct
Zodra u naar huis mag, hoort u van de
dat u positief getest bent. Neem daarnaast
behandeld arts welke maatregelen eventueel
contact op met de medewerkers van uw
thuis nog getroffen moeten worden.
regionale GGD.
Zij kunnen meer informatie en
Algemene informatie over het GHZ
communicatiemateriaal aanleveren.
Voor informatie over het ziekenhuis kunt u
terecht op: www.ghz.nl.
Wordt u opgenomen? Dan is het belangrijk dat
uw contactpersoon uw naasten, huisarts en
Colofon
eventuele thuiszorg op de hoogte stelt van het
uitgave: Groene Hart Ziekenhuis Gouda
feit dat u positief getest bent.
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