Revalidatie

Informatie voor
revalidanten over
het coronavirus

Wijk aan Zee, 4 november 2021

Op basis van de persconferentie van 2 november is
een aantal wijzigingen van toepassing op het
coronabeleid van Heliomare. Heliomare volgt de
richtlijnen van de overheid en van het RIVM.
In Heliomare blijven we voorzichtig, omdat bij ons
revalidanten opgenomen zijn die extra kwetsbaar
zijn voor een ernstig beloop van COVID-19. In deze
flyer vindt u de afspraken die vanaf zaterdag
6 november (blijven) gelden.

Anderhalve meter
In Heliomare blijft de anderhalve meter onderlinge afstand
nog steeds van kracht.

Mondmaskers

In het belang van uw veiligheid, die van uw
mederevalidanten en van onze medewerkers, rekenen we
op u om de afspraken in Heliomare in acht te nemen.

Iedereen vanaf 13 jaar is weer verplicht een mondmasker te
dragen bij het verplaatsen door het gebouw. Dit betekent
voor u betekent dat u buiten uw kamer een mondmasker
dienen te dragen. Bij behandeling en verzorging draagt de
medewerkers van Heliomare een mondmasker als dit
binnen anderhalve meter plaatsvindt, ook als de
betrokkenen gevaccineerd zijn.

Dank voor uw medewerking!

Bezoek ontvangen
Het aantal bezoekers dat u per dag mag ontvangen blijft
twee personen. Kinderen tot 13 jaar tellen niet mee als
bezoeker.

Lees verder >

Weekendverlof

Openingstijden Orangerie (restaurant)

In het kader van uw revalidatie is het belangrijk de
weekenden zoveel mogelijk thuis door te brengen. Uw
revalidatiearts bepaalt of u de weekenden naar huis mag.
Weekendverlof is alleen toegestaan als u geen klachten
hebt die mogelijk duiden op het coronavirus. Wij hanteren
de volgende afspraken tijdens het weekendverlof:

De Orangerie is open voor het diner. Ook uw bezoeker van
die dag mag aan het diner deelnemen. Er is een maximum
aantal plaatsen beschikbaar vanwege de 1,5 meter afstand.
Zaterdag en zondag is de Orangerie gesloten.
De Orangeriebar is open van maandag tot en met vrijdag
van 16.00 tot 20.30 uur. De bar is toegankelijk voor u en uw
bezoeker(s) zonder een coronatoegangsbewijs.

Weekendverlof is alleen mogelijk naar de woning waar u
samen met huisgenoten woont. Deze huisgenoten zijn
reeds bekend bij Heliomare;
Uw huisgenoten mogen geen klachten hebben die
mogelijk duiden op het coronavirus. Ook mogen zij de
afgelopen twee weken niet in contact zijn geweest met
een bewezen positief getestte persoon of betrokken zijn
bij bron- en of contactonderzoek van de GGD.
U en uw huisgenoten houden zich aan de algemene
hygiëneregels ten aanzien van handen wassen en
niezen/hoesten in de elleboog. Zie de website van het
RIVM voor meer informatie (www.rivm.nl/coronavirus).
Indien u of uw huisgenoten tijdens het weekendverlof
klachten krijgt die mogelijk duiden op het coronavirus,
dan belt u met uw verpleegafdeling in Heliomare.
Ontvang niet meer bezoek thuis dan mogelijk is met 1,5
meter onderlinge afstand.

Vervoer naar huis
Het verdient de voorkeur om voor weekendverlof gebruik te
maken van eigen vervoer en dat u kan worden gehaald en
gebracht door één van uw huisgenoten óf door de
bezoeker van die dag (in Heliomare). Mocht dat niet
mogelijk zijn, kunt u samen met uw revalidatiearts of een
verpleegkundig kijken naar alternatieven. In dat geval volgt
u de richtlijnen van de vervoersorganisatie.

Thuiszorg/kapper/pedicure
In het weekend is thuiszorg toegestaan.
U mag buiten Heliomare naar de kapper/pedicure, als zij
werken volgens de richtlijnen van hun brancheorganisaties.
Een pedicure mag voor u naar Heliomare komen, maar
alleen als dit (medisch) noodzakelijk is en de pedicure
werkt volgens de richtlijnen van de brancheorganisatie.
Uw Revalidatiearts dient hier dus toestemming voor te
geven. De pedicure geldt als 1 van de 2 bezoekers van
die dag.

Een revalidant of medewerker heeft corona(klachten)
Als u klachten heeft die mogelijk duiden op een besmetting
met corona wordt bij u een coronatest afgenomen. Uit
voorzorg wordt u naar een kamer overgeplaatst waar u in
isolatie wordt verpleegd. Als de test uitwijst dat u niet
besmet bent, gaat u terug naar uw kamer op de afdeling.
Mocht u besmet blijken te zijn, dan blijft u op de isolatiekamer, totdat u niet meer besmettelijk bent. Verder stellen
we samen met u een lijst op van personen met wie
u contact heeft gehad tot 48 uur voor het ontstaan van de
klachten (contactlijst). Op de contactlijst komen diegenen te
staan waarmee u een kwartier of langer binnen anderhalve
meter contact heeft gehad. Iedereen op de contactlijst moet
getest worden.

Als een medewerker van Heliomare klachten heeft die
mogelijk duiden op besmetting met het coronavirus, blijft
diegene thuis en laat zich testen. Wanneer geen sprake is
van besmetting, wordt het werk hervat.

Als bij een revalidant of medewerker is corona
vastgesteld
Als bij een revalidant of medewerker door een test corona
is vastgesteld, worden de personen op de contactlijst
daarover geïnformeerd. Bent u niet geïnformeerd over een
vermoedelijke besmetting? Dan staat u niet op de contactlijst en mag u er van uit gaan dat u geen verhoogd risico
loopt.

Heeft u nog vragen?
Met vragen kunt u terecht bij uw revalidatiearts of de
verpleegkundigen van uw afdeling.
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