versie: november 2021

Coronaveilig bezoek aan opgenomen
patiënten in Kempenhaeghe
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Kempenhaeghe blij open voor bezoek aan opgenomen patiënten, ook nu de
coronamaatregelen landelijk per 12 november weer zijn aangescherpt.
Het blij echter belangrijk om waakzaam te zijn. Voor bezoek aan opgenomen
patiënten geldt daarom het volgende:
Kom NIET naar Kempenhaeghe als:
1) u of één van uw huisgenoten verschijnselen hee¬ die op COVID-19 kunnen wijzen
zoals:
• Verkoudheid / niezen
• Koorts (vanaf 38 graden)
• Hoesten / keelpijn
• Diarree
• Benauwdheid
• Verminderd reuk- en / of smaakvermogen
2) u recent in een ‘rood of oranje’ gebied in het buitenland bent geweest en niet
gevaccineerd bent. Bij terugkomst in Nederland hanteert u eerst de dan geldende
thuisquarantaine.

Blijf thuis bij klachten.
Laat uzelf testen, ook
als u al gevaccineerd bent

Draag een mondkapje

Respecteer de geldende bezoektijden.
Tijdens het opnamegesprek wordt de bezoekregeling van de afdeling waar u wordt
opgenomen met u doorgesproken door een verpleegkundige.
Bezoekrichtlijnen
In Heeze en Oosterhout bij opnames langer dan 24 uur: maximaal twee bezoekers met
eventueel maximaal een kind jonger dan 13 jaar. Het bezoek vindt plaats op de eigen
slaapkamer, buiten of in het restaurant.
Bezoektijden voor kinderen
Maandag, woensdag, vrijdag van 18.00-20.00 uur
Woensdag van 14.00-16.00 uur
Zaterdag en zondag van 14.00-16.00 uur of van 18.00-20.00 uur.

Desinfecteer regelmatig
uw handen

Schud geen handen.

Bezoektijden voor volwassenen
Maandag, woensdag, vrijdag van 19.00-21.00 uur
Zaterdag en zondag van 14.00-16.00 of van 19.00-21.00 uur
Bezoektijden Epilepsie Monitoringsafdeling Heeze (opname 2)
Dinsdag en donderdag van 18.00-20.00 uur
Woensdag van 14.00-16.00 uur
Zaterdag en zondag van 14.00-17.00 uur
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Hanteer waar mogelijk
1,5 meter afstand

Maximaal 5 minuten
van tevoren melden.

Alle kennis.
Alle aandacht.

