Veel gestelde vragen rondom het coronavirus - bijgewerkt t/m 19 maart
20.00
Zijn er coronabesmettingen in het Bartholomeus Gasthuis?
Op dit moment zijn er geen besmettingen met het coronavirus bij bewoners of medewerkers bekend
in het Bartholomeus Gasthuis.

Mag ik als familie/naaste van een bewoner of zorghotelgast op bezoek komen in het
Bartholomeus Gasthuis?
Het kabinet heeft besloten dat alle verpleeghuizen in Nederland hun deuren moeten sluiten om de
kwetsbare bewoners en de medewerkers te beschermen.
Dit betekent dat het Bartholomeus Gasthuis gesloten is voor alle bezoek. Deze maatregel duurt in
ieder geval tot 6 april.
Mocht de situatie zich voordoen dat er sprake is van aanstaand overlijden van uw naaste, dan mogen
wij een uitzondering maken op het bezoekverbod en zullen wij afspraken met u maken hoe wij uw
bezoek kunnen vormgeven.

Welke hygiënemaatregelen hanteert het Bartholomeus Gasthuis?


Was regelmatig en grondig uw handen volgens de instructies. Doe dit in ieder geval bij
binnenkomst in het Bartholomeus Gasthuis.
https://www.zorgvoorbeter.nl/nieuws/coronavirus-maatregelenzorg?utm_source=flexmail&utm_medium=email&utm_campaign=zorgvoorbeternieuwsflits10maart2020&utm_content=preventieve+maat
regelen+bij+coro




Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
Gebruik papieren zakdoekjes. Gooi deze na gebruik direct weg.

Hoe moet ik omgaan met lichamelijk contact?
Houd zoveel mogelijk afstand tot andere mensen. Minimaal 1,5 meter afstand is het advies. Schud
zeker geen handen. Het gaat erom dat de kans op virusoverdracht zoveel mogelijk beperkt wordt.

Is het Health Centrum Salus open en kan ik terecht bij de kapper, pedicure,
schoonheidsspecialiste, etc.?
Health Centrum Salus is vanaf dinsdag 17 maart gesloten. Dit betekent dat alle behandelingen en
groepsactiviteiten in ieder geval t/m 6 april geen doorgang kunnen vinden. Ook de Saluswinkel is
gesloten. Vragen hierover kunt u mailen naar: salus@bartholomeusgasthuis.nl.
Noodzakelijke pedicurebehandelingen voor bewoners van het Gasthuis door pedicure Herma van
Maarsseveen gaan tot nader order gewoon door.

Is brasserie Zunte open?

De brasserie is momenteel alleen open voor bewoners en zorghotelgasten. Familieleden,
vrijwilligers, medewerkers en externe gasten kunnen helaas momenteel geen gebruik maken van de
brasserie. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Worden er activiteiten georganiseerd?
Tot onze spijt zijn vooralsnog t/m 6 april alle activiteiten van de Uit & Doe Agenda (waaronder
concerten, lezingen, etc.) geannuleerd.

Kan ik een zaal huren?
Ja, u kunt gewoon bellen of mailen met de afdeling Reserveringen
(reserveringen@bartholomeusgasthuis.nl).
Voor de periode t/m 6 april aanstaande worden geen zalen verhuurd.

Is het Bartholomeus Gasthuis voorbereid op een eventuele uitbraak van het coronavirus?
Het Bartholomeus Gasthuis onderzoekt de mogelijkheden hoe om te gaan met de continuïteit van de
zorg in het geval we met noodscenario’s te maken krijgen. Zoals een tekort aan personeel of
besmette bewoners. Er is een coronateam ingesteld dat dagelijks bijeenkomt om de stand van zaken
door te nemen en te bepalen of er nieuwe acties nodig zijn. De actuele richtlijnen worden
nauwlettend in de gaten gehouden.

Kan ik iets betekenen voor het Bartholomeus Gasthuis?
Het Bartholomeus Gasthuis krijgt veel hulp aangeboden en daar zijn we blij mee. Wilt u ook iets voor
onze bewoners betekenen? Stuur dan een e-mail met uw contactgegevens naar
vrijwilligerscoordinator@bartholomeusgasthuis.nl. Wij noteren uw gegevens en nemen contact met
u op als we uw hulp nodig hebben.

