Klik hier indien deze mail niet goed wordt weergegeven.

Personeel
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Schorten
Handalcohol
Aanvraag zuurstof
Voorzich ge heropstart raadplegingen en opera es
Momenteel krijgen we via verschillende kanalen 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 al een aantal medewerkers ingezet in woon-zorgcentra. 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.
Ook voor psychologische ondersteuning kan je een beroep op ons doen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen
Schorten
Momenteel is de voorraad aan beschermende schorten in veel instellingen kri ek. Ook in ons ziekenhuis is dit zo en
daarom zijn we zelf gestart met een wasprocedure voor onze beschermende schorten. Verschillende types van
beschermende schorten zijn wasbaar. Vooraleer te beslissen om zelf te gaan wassen, moeten de nodige testen
uitgevoerd zijn met een posi ef resultaat als gevolg.
Volgende principes zijn daarbij heel belangrijk:
22 min wassen op 70° zorgt ervoor dat het virus gedood wordt.
De waterafstotendheid moet nog OK zijn na het wassen (te testen door een glas water op te gieten).
Onze schorten worden maximum 5 keer gewassen.
De volledige procedure kan je via deze link lezen.

Handalcohol
Handalcohol die gebruikt wordt bij contact met pa ënten moet voldoen aan de Europese normering EN1500. De
gewone handalcohol op de markt voldoet niet al jd voor professioneel gebruik.
Handalcohol die voldoet aan de Europese normering, is getest op het afdoende neutraliseren van micro-organismen.
We raden aan om na te zien of deze normering op de verpakking vermeld is.
Niet-genormeerde handalcohol kan worden gebruikt op plaatsen waar er geen handhygiëne bij zorgverlening vereist
is.

Aanvraag zuurstof
Als een bewoner van een woon-zorgcentrum zuurstof nodig hee , dan moet dit via de gebruikelijke kanalen
aangevraagd worden. In sommige woon-zorgcentra lee het idee dat de coördina e hiervan door de ziekenhuizen zal
gebeuren maar deze info klopt niet.

Voorzich ge heropstart raadplegingen en opera es
Op de verschillende campussen kunnen noodzakelijke raadplegingen weer gepland worden. Noodzakelijke
raadplegingen gaan over klachten die binnen de 6 weken moeten worden behandeld om lichamelijke of geestelijke
schade te vermijden.
Bij iedere pa ënt wordt bij het binnenkomen van het ziekenhuis de temperatuur gemeten en een vragenlijst
voorgelegd. Als de pa ënt symptomen hee en/of koorts en de raadpleging moet doorgaan, wordt de pa ënt begeleid
naar een consulta eruimte naast het onthaal waar de pa ënt door de arts gezien kan worden.
Ook noodzakelijke ingrepen kunnen op de verschillende campussen ingepland worden. Pa ënten waarbij een ingreep
gepland wordt, zullen voordien een aantal vragen moeten beantwoorden om zeker te zijn dat ze geen symptomen
vertonen van een corona-infec e. Voor de ingreep moeten ze ook een PCR-test en CT-scan thorax ondergaan.
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