Veel gestelde vragen rondom het coronavirus - bijgewerkt t/m 28 juli 2020
Zijn er coronabesmettingen in het Bartholomeus Gasthuis?
Op dit moment zijn er geen besmettingen met het coronavirus bij bewoners bekend in het
Bartholomeus Gasthuis.

Mag ik als familie/naaste van een bewoner of zorghotelgast op bezoek komen in het
Bartholomeus Gasthuis?
Ja, u bent welkom voor een bezoek aan bewoners of zorghotelgasten van het Bartholomeus
Gasthuis. Bewoners mogen weer meerdere bezoekers per dag ontvangen. Voor iedere bezoeker
geldt het volgende:
 We vragen u uw eigen mondkapje mee te brengen en deze te dragen tijdens het bezoek in
het Bartholomeus Gasthuis. Heeft u geen mondkapje? Dan kunt u er bij de receptie naar
vragen.
 Meld u aan bij de receptie (dit in verband met eventueel contactonderzoek mocht zich een
besmetting voordoen).
 Kom niet op bezoek bij verhoging, koorts of verkoudheidsklachten of als huisgenoten
klachten hebben.
 Blijf u goed houden aan de bekende regels, zoals handdesinfectie en 1,5 meter afstand
houden tot anderen.
 Bezoek vindt plaats in het appartement van uw naaste. Daarnaast kunt u in de binnentuin of
in de Brasserie terecht of samen buiten een wandeling maken.
 Bezoek vindt niet plaats in de huiskamers van de groepswoningen. Een uitzondering hierop
kan voorkomen.
Wij blijven ook de komende periode alle richtlijnen van het RIVM volgen. In geval van besmettingen
in BG wordt bezoek, i.i.g. tijdelijk, deels of geheel stopgezet. Wij zullen bewoners en hun naasten
daarover direct informeren.

Is Brasserie Zunte open?
Bezoekers van bewoners kunnen in de binnentuin en de Brasserie terecht voor een hapje en drankje.
 U bent als bezoeker van een bewoner welkom in de Brasserie tussen 10.00 uur en het
avondeten.
 Bezoek draagt een mondkapje in huis. Aan tafel mag het mondkapje tijdelijk af. Bezoek
houdt dan 1,5 meter afstand.
 Als de Brasserie vol is, kunnen er geen extra stoelen geplaatst worden. Wel is er de
mogelijkheid voor koffie/taart/broodje ‘to-go’.

Welke afspraken gelden als bezoekers met bewoners een wandeling maken?
Bewoners en bezoekers kunnen er voor kiezen om samen een wandeling buiten het gasthuis te
maken. Hierbij gelden de volgende afspraken:





De bezoeker meldt zich bij de receptie (ook als de voordeur van de bewoner aan de
buitenkant bij de Springweg zit). Zo weten wij wie er bezoek heeft ontvangen voor het geval
er contactonderzoek moet worden uitgevoerd wegens besmetting.
De bezoeker houdt tijdens de wandeling buiten het mondkapje op. Bewoners hoeven geen
mondkapje op (tenzij zij dit graag willen).

Welke afspraken gelden in de binnentuin van het gasthuis?
Bewoners kunnen met hun bezoek naar de binnentuin. In de binnentuin gelden de volgende
afspraken voor bezoekers:




Bewoner/bezoek kan in binnentuin evt. iets drinken of eten.
Aan tafel in tuin mag het mondkapje tijdelijk af om iets te nuttigen. Bezoek houdt dan 1,5
meter afstand.
Zodra bezoek opstaat en gaat lopen door tuin of naar binnen gaat zet bezoek mondkapje
weer op.

Welke afspraken gelden voor bewoners buiten het Bartholomeus Gasthuis?






Bewoners kunnen op bezoek bij vrienden/familie/naasten. Als het weer het toelaat en er is
een tuin, ga dan zoveel mogelijk hier zitten. Als dat niet kan: houd binnen afstand van elkaar
of draag een mondkapje.
Bewoners kunnen naar winkels en markten en reizen met OV/regiotaxi mét mondkapje (bij
de receptie verkrijgbaar).
Bewoners kunnen naar musea, filmhuizen of restaurants (mondkapje niet verplicht).
Blijf drukke plekken vermijden en houd goed afstand tot andere mensen.

Is het Health Centrum Salus open en kan ik terecht bij de kapper, pedicure,
schoonheidsspecialiste, etc.?
Health Centrum Salus is weer open voor behandelingen.
Op maandagen zullen de kapper en de pedicure in het Salus uitsluitend geopend zijn voor bewoners
van het gasthuis (woonzorgcentrum én groepswoningen).
Op dinsdag tot en met zaterdag is het Salus toegankelijk voor klanten van buiten het gasthuis en
voor bewoners van het woonzorgcentrum.
Vanzelfsprekend zullen strikte hygiënemaatregelen in acht worden genomen.
Lees alles over deze maatregelen en de openingstijden.

Worden er activiteiten georganiseerd?
Tot onze spijt zijn tot nader order alle activiteiten van de Uit & Doe Agenda (waaronder concerten,
lezingen, etc.) geannuleerd.

Kan ik een zaal huren?
U kunt bellen of mailen met de afdeling Reserveringen (reserveringen@bartholomeusgasthuis.nl).
Tot nader order worden geen zalen verhuurd.

Is het Bartholomeus Gasthuis voorbereid op een uitbraak van het coronavirus?
Het Bartholomeus Gasthuis volgt de richtlijnen vanuit het RIVM en de GGD. Er zijn uitgebreide
maatregelen genomen ter preventie van verspreiding van het coronavirus onder bewoners en
medewerkers. Door strikte hygiënemaatregelen en beperking van contact met buitenaf doen we ons
uiterste best om het verspreiden van het virus zoveel als mogelijk te voorkomen.
Bartholomeus Gasthuis heeft een aantal scenario’s uitgewerkt hoe om te gaan met de continuïteit
van de zorg in het geval we met noodsituaties te maken krijgen. Zoals een tekort aan personeel of
besmette bewoners. Ook zijn er maatregelen getroffen voor behandeling/verpleging van infecties.
Er is een coronateam ingesteld dat dagelijks bijeenkomt om de stand van zaken door te nemen en
voor te bereiden op een situatie waarin langdurig maatregelen nodig zijn. De actuele richtlijnen
worden hierbij nauwlettend in de gaten gehouden.

Welke hygiënemaatregelen hanteert het Bartholomeus Gasthuis?


Was regelmatig en grondig uw handen volgens de instructies. Bekijk het instructiefilmpje
‘Handen wassen’ en de instructies via deze link: Was je handen regelmatig.
 Hoest en nies in de binnenkant van uw ellenboog.
 Gebruik papieren zakdoekjes. Gooi deze na gebruik direct weg.
Houd minimaal 1,5 meter afstand tot andere mensen

Waar kan ik meer informatie vinden?
Actuele informatie over het coronavirus en de richtlijnen die daarbij gelden: www.rivm.nl

