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Stand van zaken COVID

De eerste COVID-golf hebben we nog maar net achter de rug. Toch lijkt de kans op een tweede golf steeds reëler
te worden. Met al jullie vragen kunnen jullie nog steeds bij ons terecht. Je mag deze doorsturen
naar zorgmanagers@azdelta.be. Hoe concreter de vraag, hoe beter wij kunnen antwoorden. Graag ook de nodige
contactgegevens vermelden in jullie mail. Bij een zeer dringende vraag kan je de zorgmanager van wacht bereiken
op het nummer 051/23.76.14.
Binnen het ziekenhuis zien we een s jging van het aantal COVID-pa ënten. Momenteel zijn er 29 COVID-pa ënten
opgenomen in ons ziekenhuis. Vijf daarvan zijn opgenomen op Intensieve Zorg.
Opschaling noodzakelijke capaciteit
In AZ Delta is er 1 cohorte-afdeling. Een tweede afdeling werd voorbereid en staat klaar om op te starten van
zodra nodig. We hebben bewust gekozen om deze pa ënten te centraliseren en de perifere campussen COVID-

arm te houden: dit vergemakkelijkt de logis ek, de looplijnen, laat toe de werkdruk beter te spreiden en zorgt
voor een meer op maal gebruik van de bedden Intensieve Zorg.
Werking spoed
De spoedafdelingen worden opnieuw volledig als pre-cohorte beschouwd, in plaats van pre-cohorte op boxniveau. Daardoor zal de toegang tot de afdeling worden beperkt.

Bezoekregeling AZ Delta
In ons ziekenhuis wordt momenteel volgende bezoekregeling gevolgd:
Pa ënten die meer dan 2 nachten in het ziekenhuis verblijven, mogen bezoek ontvangen vanaf de eerste dag,
tenzij ze opgenomen zijn in een corona-afdeling.
Er mag 1 bezoeker komen per dag voor maximum één uur.

Bezoekuren:
- op weekdagen tussen 16 en 20 uur
- in het weekend tussen 14 en 18 uur
Uitzonderingen
Voor mantelzorgers maken we graag een uitzondering als hun aanwezigheid essen eel is voor de zorg van de
pa ënt. Voor hen gelden geen bezoekuren. In overleg met de afdeling kan er per week 1 mantelzorger
toegelaten worden op de afgesproken uren.
Als de pa ënt in een corona-afdeling ligt, moet de mantelzorger dezelfde persoonlijke beschermingsmiddelen
dragen als de verpleegkundigen.
Voor naasten van mensen in een kri eke of eindelevensfase kunnen afspraken gemaakt worden met de
afdeling over wanneer bezoek mogelijk is.
Onderstaande voorzorgsmaatregelen worden meegegeven aan de bezoekers:
Breng als bezoeker zelf een masker mee als dat mogelijk is
Aan de ingang krijgt je een checklist voorgelegd om na te gaan of je geen symptomen van COVID vertoont
Jouw temperatuur wordt opgemeten
Ontsmet je handen met handalcohol voor elk bezoek
Respecteer de minimumafstand van anderhalve meter

Raak de pa ënt niet aan
Zodra de maatregelen wijzigen, worden deze ook op de website aangepast.

Testbeleid AZ Delta

Na instruc es vanuit de overheid werd er overwogen om het testbeleid aan te passen. Maar door de s jging van
het aantal besme ngen blijven we hetzelfde testbeleid toepassen.
Bij iedere pa ënt die opgenomen wordt voor een verblijvende opname of voor een dagopname met seda e,
wordt een COVID-wisser afgenomen. Pa ënten die gepland worden opgenomen, moeten de COVID-wisser laten
afnemen tussen dag -5 en dag -3 voor de opname. Op die manier is het resultaat zeker gekend bij opname. Deze
wisser moet niet in het ziekenhuis zelf worden afgenomen. Dat kan in het woonzorgcentrum zelf. Het is wel
belangrijk dat wij de resultaten doorkrijgen indien de wisser niet afgewerkt wordt in ons labo.
Bij pa ënten die vanuit het ziekenhuis worden opgenomen in een woonzorgcentrum, wordt er een COVID-wisser
afgenomen kort voor ontslag.

Reizen in oranje en rode zones
Medewerkers die op vakan e gaan naar een bestemming die als rode zone is aangeduid, moeten een corona-test
ondergaan en 14 dagen in thuisquarantaine verblijven.

Medewerkers die op vakan e gaan naar een bestemming die als oranje zone is aangeduid, worden aangeraden
om een corona-test te ondergaan maar mogen komen werken indien ze geen symptomen hebben. Bij symptomen
moet er een COVID-wisser afgenomen worden en gaat de medewerker in quarantaine totdat het resultaat bekend
is. Of een medewerker al dan niet verder in quarantaine blij , is a ankelijk van het testresultaat.
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