Klik hier indien deze mail niet goed wordt weergegeven.

Personeel
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Psychosociale ondersteuning
Flow staalafnames in het woonzorgcentrum
Screenen bij ontslag
Via verschillende kanalen krijgen we heel wat vragen vanuit de woon-zorgcentra. Als ziekenhuis willen we hier zeker
onze verantwoordelijkheid nemen ook door de func onele binding die we met heel wat woon-zorgcentra hebben.
Om al deze vragen op een gestructureerde manier te beantwoorden, mogen jullie al jullie vragen mailen
naar zorgmanagers@azdelta.be. Hoe concreter de vraag, hoe beter wij kunnen antwoorden. Graag ook de nodige
contactgegevens vermelden in jullie mail.
Binnen AZ Delta werd er een call center opgericht. Dit call center is bereikbaar op 051 23 80 10 tussen 8 uur en 22 uur,
7 dagen op 7. Voor alle inhoudelijke vragen omtrent COVID-19 kan je bij dit call center terecht.

Personeel
Vanuit AZ Delta zijn er nu al 13 medewerkers ingezet in woon-zorgcentra, vooral verpleegkundigen en zorgkundigen.
Het zijn zowel eigen medewerkers van AZ Delta, als vrijwilligers. Als je zelf personeelsproblemen ervaart, neem gerust
contact met ons op. Wij kunnen geen garan e bieden dat we op je vraag kunnen ingaan maar we proberen wel zoveel
mogelijk te ondersteunen.
Naast ondersteuning door verpleegkundigen en/of zorgkundigen kan er ook een beroep worden gedaan op paramedici,
logis eke medewerkers, zorgondersteunende medewerkers...

Persoonlijke beschermingsmiddelen
De voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen is ook in ons ziekenhuis beperkt. Vragen kunnen worden gesteld i.v.m.

tekorten en dan wordt er ad hoc gekeken voor een mogelijke oplossing.
Je vindt ook meer informa e over maskers en hoe je persoonlijke beschermingskledij aantrekt of uitdoet, met onder
meer enkele ﬁlmpjes.

Psychosociale ondersteuning
De coronacrisis brengt heel wat uitdagingen met zich mee en de kans op nega eve gevolgen op psychisch vlak zijn
reëel. Vandaar dat het belangrijk is om daar de nodige aandacht aan te besteden. Vanuit de psychologische dienst
werd daarvoor een opleiding uitgewerkt. De powerpoint is terug te vinden via deze link.
Indien nodig kan er ook ondersteuning geboden worden door onze psychologische dienst.

Flow staalafnames in het woon-zorgcentrum
Na overleg met alle zorgpartners uit de huisartsenkringen werd volgende ﬂowchart opgesteld door huisartsenkring
Midden-West-Vlaanderen. Deze ﬂowchart werd opgesteld in het licht van de geldende richtlijnen van Sciensano en
wordt dan ook volledig ondersteund door ons ziekenhuis.
Een belangrijke wijziging tegenover vorige week is dat het criterium koorts weggevallen is bij de medewerkers. Dit
betekent dat alle medewerkers met nieuwe symptomen van een bovenste of onderste luchtweginfec e getest kunnen
getest via de huisarts (telefonisch contact met verwijzing voor staalname).
Asymptoma sche medewerkers of een nauw contact met een COVID-posi eve pa ënt zijn geen indica e voor een test.

Screening bij ontslag
Pa ënten van een niet-COVID-afdeling die opgenomen worden in een woon-zorgcentrum zullen kort voor hun ontslag
gescreend worden op corona. Dit zorgt ervoor dat het woon-zorgcentrum de bewoner onmiddellijk op de juiste
afdeling kan opnemen.
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