Afspraken integratie covidzorg in de reguliere werking pediatrie AZ Delta
Versie 25 augustus 2020
Op de afdeling pediatrie van de verschillende campussen wordt covidzorg geïntegreerd in de
reguliere werking. Iedere afdeling voorziet opnamemogelijkheid in cohorte Bij beperkte uitbraak van
covid-19 op een afdeling van een campus worden gerichte afspraken gemaakt met de
desbetreffende afdeling.
Alle ziekenhuisbrede procedures en afspraken die van kracht zijn tijdens de coronacrisis worden
geïmplementeerd in de covidzorg pediatrie AZ Delta.

1. Algemene aandachtspunten acute zorg (precohorte)
•

De patiëntenzorg gebeurt zoveel mogelijk door dezelfde medewerker, de zorg voor de
patiënt wordt geclusterd, ouder of begeleider wordt gevraagd om zoveel als mogelijk
ondersteuning te bieden in de zorg van de patiënt.

•

Er wordt geen gebruik gemaakt van de wachtruimte bij een acute opnames, de patiënt
wordt onmiddellijk naar de voorziene kamer gebracht in aërogeen-contactisolatie.

•
•

In precohorte wordt steeds één patiënt per kamer opgenomen.
De opname van een patiënt in precohorte gebeurt bij voorkeur op kamer, indien gebruik
gemaakt wordt van de onderzoekskamer voor acute opname en screening covid, wordt na
opname alle high touch oppervlaktes en herbruikbaar materiaal gedesinfecteerd met Clinell.

•

Indien resultaat covid-screening gekend o Indien covid positief : patiënt verhuist naar
cohorte kamer, aërogeen-contactisolatie wordt aangehouden
o Indien covid negatief: isolatie-indicatie wordt indien nodig aangepast of gestopt
afhankelijk van diagnose (druppel – contact –aërogeen)
 Nota: Indien de afdelingsbezetting het toelaat verhuist de patiënt in campus
Torhout en Menen naar een kamer in niet covidzone

•

In de gang worden geen PBM’s gedragen (bij de kamers zonder SAS worden de PBM’s wel in
de gang bewaard of ter beschikking gesteld

•
•

Er wordt een strikt minimum aan wegwerpmateriaal voorzien op kamer.
Iedere kamer is voorzien van thermometer, infuuspomp en monitoring dat na resultaat covid
en opkuis kamer grondig wordt gedesinfecteerd met clinell

•

Maaltijdgebeuren o Maaltijdbevraging in precohorte gebeurt thv de deur, maaltijden
kunnen worden afgegeven aan de deur indien moeder-kindopname
Linnen en afval o in iedere kamer staan 2 RMA vaten als houder

•



met witte zak: vermoeden van of besmet linnen



met blauwe zak : afval




iedere zak wordt voorzien van gele isolatiesticker
indien een positieve screening van een patiënt: linnen in gele zak, op iedere
zak isolatiesticker + data noteren corona

•

Labostalen voor transport kunnen via buizenpost in een transportbuis voorzien van
isolatiesticker volgens de afgesproken procedure.

•

Ouderruimte wordt niet gebruikt door de ouders zelf , er is onvoldoende controle of de
ouders de sociale distancy bewaren.

2. Standaard voorzorgsmaatregelen patiënt in aërogeen-contactisolatie op kamer (principes
precohorte)

•

PBM: Persoonlijke beschermingsmaatregelen patiënten in kamerisolatie o
Waterafstotende disposable schort
 Bij direct patiëntencontact EN aërogene handelingen of handelingen met
veel secreties
 Waterafstotende schort wordt telkens na de zorg weggegooid ,
eveneens weggooien bij zichtbare bevuiling, bloed, secreties, …
o Isolatieschort
 Bij indirect patiëntencontact of direct patiëntencontact waarbij geen
aërogene handelingen worden gesteld
 Isolatieschort wordt na elk contact weggegooid , eveneens weggooien bij
zichtbare bevuiling, bloed, secreties, … o Handschoenen:
 Handschoenen worden gedragen bij elk contact met een patiënt of zijn
omgeving zowel indirect als directe patiëntenzorg.
 De handschoenen worden verwijderd bij beëindiging van het contact, daarna
steevast handhygiëne uitvoeren!
 Er worden geen handschoenen gedragen in multifunctionele lokalen o
Maskers:
 Medewerker zorg
• FFP2 steeds in combinatie met spatbril
• 1 FPP2 per shift op voorwaarde dat de voorzijde NIET aangeraakt wordt
met de handen en niet bevuild is
• Het FFP2 masker kan bewaard worden tijdens de shift in een nierbekken
afgedekt met een papieren zakdoek of door een 2de nierbekken


Patiënt en waak

Patiënt draagt een chirurgisch masker (afhankelijk van de
leedtijd), waak of begeleider draagt steeds chirurgisch
masker tijdens het uitoefenen van de zorg.
o Faceshield: bij aërosol genererende procedures, steeds reinigen met clinell/incidin
na ieder gebruik
•

Transportploeg:
o Bedranden worden gedesinfecteerd op de afdeling
o Medewerker draagt een gele schort , handschoenen en een chirurgisch masker
o Patiënt draagt een chirurgisch masker o Handhygiëne

•

Bezoek :
o Eén ouder of begeleider is toegestaan in precohorte, bij negatieve covid-19 screening
kan de andere ouder op bezoek komen.
o Ouder of begeleider draagt zelfgemaakt /chirurgisch masker

3. Afspraken voorzorgsmaatregelen indien patiënt in cohorte

•

PBM: Persoonlijke beschermingsmaatregelen patiënten in cohorte o
Steeds waterafstotende disposable schort (en eventueel isolatieschort)
• Bij ieder patiëntencontact
• Indien extra isolatie indicatie (bijv. noro) wordt er een bijkomende
disposable isolatieschort gedragen
• In cohorte kan de waterafstotende schort gedragen worden voor de zorg
van meerdere patiënten in cohorte
o Handschoenen: idem covid-isolatiezone o
Maskers/spatbril: idem covid-isolatiezone o
Faceshield: idem covid-isolatiezone
 Bij weinig cohorte patiënten kan er ook geopteerd worden voor kamerisolatie
•

Transportploeg:
o Bedranden worden gedesinfecteerd op de afdeling o Medewerkers transport
betreden de kamer niet
o Medewerker draagt een gele schort , handschoenen en een chirurgisch masker
o Patiënt draagt een chirurgisch masker
o Handhygiëne

•

Bezoek:
o Enkel één ouder of begeleider is toegestaan in cohorte o Ouder of begeleider
draagt zelfgemaakt /chirurgisch masker

4. Algemene aandachtspunten geplande zorg en dagziekenhuis

•

Wachtruimte kan gebruikt worden voor geplande opnames en negatieve screening covid.

•

Onderzoekskamer kan gebruikt worden voor geplande opnames en negatieve screening
covid.

•

De standaard- en bijkomende voorzorgsmaatregelen ziekenhuishygiëne worden toegepast
afhankelijk van de isolatie-indicatie.

•

Bij een geplande opname kan één ouder of begeleider de patiënt vergezellen, voor de andere
ouder is bezoek toegelaten. Voor dagziekenhuis patiënten is één ouder of begeleider
toegelaten.

•
•

Ouders dragen een chirurgisch masker op de kamer bij het uitvoeren van de zorg door een
medewerker.
Speelkamer kan worden gebruikt voor patiënten die niet in isolatie opgenomen zijn o Bij
voorkeur één patiënt in de speelkamer o De sociale distancy 1.5m moet steeds in acht
genomen worden. o Ouder of begeleider draagt chirurgisch masker + negatieve checklist o
Hightouch oppervlaktes worden gereinigd met clinell na elk gebruik

5. Afspraken vrijwilligers kinderafdeling
De algemene richtlijn rond het werken met vrijwilligers in AZ Delta is op dit ogenblik dat dit
toegestaan wordt als de vrijwilligers jonger zijn dan 60 jaar.
Op de kinderafdeling is er afgesproken om nog geen enkele vrijwilliger te laten herstarten zolang er
nog geen grootouders toegelaten worden op de afdeling.

6. Voor looplijnen worden de richtlijnen van onderstaande procedures gevolgd
•

Covid 19: noodplan bijlage 20: liftenplan covid -19, richtlijnen AZ Delta

•

Covid 19: Afspraken transport voor patiënten met vermoeden of bevestigde coronainfectie ,
afspraken, AZ delta
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